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10. INFORME DE CONTESTA DE LES AL·LEGACIONS I DELS INFORMES DE 
LA SEGONA APROVACIÓ INICIAL.
 
 
10.1. ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles,
adopta l’acord d’aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM).
 
L’Ajuntament ha utilitzat els mitjans de què disposa per a difondre a tota
ciutadania la informació sobre el Pla d’Ordenació, difonent l’acord d’iniciar el 
planejament i facilitant les dades necessàries per donar coneixement suficient del 
seu abast i característiques. 
 
Així, es va publicar la seva aprovació en el taulell d’a
DOGC número 6405 de 27 de juny de 2013, i en el BOPB d’1 de juliol de 2013. 
S’iniciava a continuació un període d’exposició pública del Pla, durant un termini de 
quaranta-cinc dies, i sol·licitant
 
Tota la documentació de l’avanç del POUM ha estat a disposició de la ciutadania per 
a ser consultada a la planta baixa de les oficines municipals, per garantir
l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.
 
Un cop exhaurits els terminis establerts, s’han recollit un total de 14
presentades per particulars i/o entitats. Fora d’aquest termini, es van recollir 3 
aportacions més. 
 
S’han recavat, també els corresponents informes d’organismes oficials i/o 
companyies, amb un total de 
 
El present document recull tota aquesta documentació, i en conclou en quin grau 
s’han tingut en compte de cara a la redacció del Pla 
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10. INFORME DE CONTESTA DE LES AL·LEGACIONS I DELS INFORMES DE 
LA SEGONA APROVACIÓ INICIAL.  

de Tavèrnoles, en sessió  celebrada el dia 17 de juny de 2013 
aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla d’ordenació 

(POUM). 

L’Ajuntament ha utilitzat els mitjans de què disposa per a difondre a tota
ciutadania la informació sobre el Pla d’Ordenació, difonent l’acord d’iniciar el 
planejament i facilitant les dades necessàries per donar coneixement suficient del 
seu abast i característiques.  

la seva aprovació en el taulell d’anuncis i web municipal, en el 
DOGC número 6405 de 27 de juny de 2013, i en el BOPB d’1 de juliol de 2013. 
S’iniciava a continuació un període d’exposició pública del Pla, durant un termini de 

cinc dies, i sol·licitant-se els informes dels organismes oficials competents.

Tota la documentació de l’avanç del POUM ha estat a disposició de la ciutadania per 
a ser consultada a la planta baixa de les oficines municipals, per garantir
l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes. 

Un cop exhaurits els terminis establerts, s’han recollit un total de 14
s per particulars i/o entitats. Fora d’aquest termini, es van recollir 3 

S’han recavat, també els corresponents informes d’organismes oficials i/o 
companyies, amb un total de 22 informes. 

El present document recull tota aquesta documentació, i en conclou en quin grau 
s’han tingut en compte de cara a la redacció del Pla d’ordenació. 
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17 de juny de 2013 
aprovar inicialment, per segona vegada, el Pla d’ordenació 

L’Ajuntament ha utilitzat els mitjans de què disposa per a difondre a tota la 
ciutadania la informació sobre el Pla d’Ordenació, difonent l’acord d’iniciar el 
planejament i facilitant les dades necessàries per donar coneixement suficient del 

nuncis i web municipal, en el 
DOGC número 6405 de 27 de juny de 2013, i en el BOPB d’1 de juliol de 2013. 
S’iniciava a continuació un període d’exposició pública del Pla, durant un termini de 

es oficials competents. 

Tota la documentació de l’avanç del POUM ha estat a disposició de la ciutadania per 
a ser consultada a la planta baixa de les oficines municipals, per garantir-ne 

Un cop exhaurits els terminis establerts, s’han recollit un total de 143 aportacions 
s per particulars i/o entitats. Fora d’aquest termini, es van recollir 3 

S’han recavat, també els corresponents informes d’organismes oficials i/o 

El present document recull tota aquesta documentació, i en conclou en quin grau 
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10.2. RELACIÓ DELES AL·LEGA
 
Seguidament es recull el llistat dels particulars que han presentat al·legacions. 
 
Bona part d’aquestes al·legacions tenen un contingut idèntic, motiu pel qual s’han
agrupat en funció d’aquest contingut, i així poder ser tractades d’igual forma i donar 
una resposta idèntica. 
 
10.2.1.- Primer grup. 
 
Al·legacions idèntiques que contenen:
 
a-Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no 

Es fa referència a les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals, el qual classifica els terrenys de can Riera com a sistema 
d’assentaments – àrees especialitzades 
protecció preventiva. Es manifesta la disconformitat en preveure un equipament 
docent privat, i s’alerta de la possibilitat que, en cas de no desenvolupar
aquests usos assignats, pogués esdevenir futurament un sector de sòl residencial. 
Per aquests motius es 
urbanitzable delimitat, sigui classificat com a sòl no urbanitzable de caràcter 
agrícola. 

 
b- Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic

S’exposa que el POUM, tot i preveure 103 n
cap reserva d’habitatge dotacional públic. Es proposa que els àmbits 
urbanitzables del Roquet i el de sòl urbà no consolidat de Fussimanya contemplin 
la reserva per a aquest tipus d’habitatge, amb un total de 8 unitats 
tots els sectors. Aquests habitatges estarien pensats, dissenyats i construïts per 
allotjar veïns del municipi, principalment de la tercera edat i amb problemes per 
desenvolupar-se autònomament.

 
c- Proposta de trasllat de l’aparcament que

Pla parcial 1. 
Es manifesta la disconformitat a destinar l’àmbit del pla parcial 1b a espais lliures, 
aparcament i equipaments públics atès que provocaria un trànsit innecessari de 
vehicles pel nucli antic. Es proposa el trasllat del possible aparcament a l’entrada 
del poble, al costat del cementiri, i dels espais lliures i equipaments dins l’àmbit 1a 
del mateix Pla parcial. 

 
d- Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 

equipaments i habitatge públic.
En aquest apartat, l’al·legador
com a sòl urbanitzable delimitat, i, en conseqüència, estaria obligat a unes 
cessions per a espais lliures, equipaments i habitatge públic, a l’igual que la resta 
de sectors així classificats.
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AL·LEGA CIONSI SÍNTESI DEL SEU CONTINGUT 

Seguidament es recull el llistat dels particulars que han presentat al·legacions. 

Bona part d’aquestes al·legacions tenen un contingut idèntic, motiu pel qual s’han
funció d’aquest contingut, i així poder ser tractades d’igual forma i donar 

que contenen: 

Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no 
Es fa referència a les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals, el qual classifica els terrenys de can Riera com a sistema 

àrees especialitzades – ús industrial i/o logístic i de sòl de 
preventiva. Es manifesta la disconformitat en preveure un equipament 

s’alerta de la possibilitat que, en cas de no desenvolupar
aquests usos assignats, pogués esdevenir futurament un sector de sòl residencial. 
Per aquests motius es proposa que el sòl que el POUM identifica com a sòl 
urbanitzable delimitat, sigui classificat com a sòl no urbanitzable de caràcter 

Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic
S’exposa que el POUM, tot i preveure 103 nous habitatges en el municipi, no fa 
cap reserva d’habitatge dotacional públic. Es proposa que els àmbits 
urbanitzables del Roquet i el de sòl urbà no consolidat de Fussimanya contemplin 
la reserva per a aquest tipus d’habitatge, amb un total de 8 unitats 
tots els sectors. Aquests habitatges estarien pensats, dissenyats i construïts per 
allotjar veïns del municipi, principalment de la tercera edat i amb problemes per 

se autònomament. 

Proposta de trasllat de l’aparcament que es proposa en l’àmbit discontinu 1b del 

Es manifesta la disconformitat a destinar l’àmbit del pla parcial 1b a espais lliures, 
aparcament i equipaments públics atès que provocaria un trànsit innecessari de 
vehicles pel nucli antic. Es proposa el trasllat del possible aparcament a l’entrada 

al costat del cementiri, i dels espais lliures i equipaments dins l’àmbit 1a 

Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 
habitatge públic. 

al·legador interpreta que el sector Fussimanya es classifica 
com a sòl urbanitzable delimitat, i, en conseqüència, estaria obligat a unes 
cessions per a espais lliures, equipaments i habitatge públic, a l’igual que la resta 
de sectors així classificats. 
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CONTINGUT  

Seguidament es recull el llistat dels particulars que han presentat al·legacions.  

Bona part d’aquestes al·legacions tenen un contingut idèntic, motiu pel qual s’han 
funció d’aquest contingut, i així poder ser tractades d’igual forma i donar 

Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no urbanitzable. 
Es fa referència a les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals, el qual classifica els terrenys de can Riera com a sistema 

ús industrial i/o logístic i de sòl de 
preventiva. Es manifesta la disconformitat en preveure un equipament 

s’alerta de la possibilitat que, en cas de no desenvolupar-se amb 
aquests usos assignats, pogués esdevenir futurament un sector de sòl residencial. 

proposa que el sòl que el POUM identifica com a sòl 
urbanitzable delimitat, sigui classificat com a sòl no urbanitzable de caràcter 

Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic. 
ous habitatges en el municipi, no fa 

cap reserva d’habitatge dotacional públic. Es proposa que els àmbits 
urbanitzables del Roquet i el de sòl urbà no consolidat de Fussimanya contemplin 
la reserva per a aquest tipus d’habitatge, amb un total de 8 unitats repartides entre 
tots els sectors. Aquests habitatges estarien pensats, dissenyats i construïts per 
allotjar veïns del municipi, principalment de la tercera edat i amb problemes per 

es proposa en l’àmbit discontinu 1b del 

Es manifesta la disconformitat a destinar l’àmbit del pla parcial 1b a espais lliures, 
aparcament i equipaments públics atès que provocaria un trànsit innecessari de 
vehicles pel nucli antic. Es proposa el trasllat del possible aparcament a l’entrada 

al costat del cementiri, i dels espais lliures i equipaments dins l’àmbit 1a 

Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 

nterpreta que el sector Fussimanya es classifica 
com a sòl urbanitzable delimitat, i, en conseqüència, estaria obligat a unes 
cessions per a espais lliures, equipaments i habitatge públic, a l’igual que la resta 



  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES
Informe contesta al·legacions i informes de l

 

La relació d’al·legadors i data de presentació
si no s’especifica algun punt concret
 
1. Marta Riera Osuna, 21
2. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
3. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
4. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
5. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
6. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
7. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
8. Josep Garriga Comas, en representació de 

setembre de 2013. 
9. Josep Garriga Comas, en representació de 

de 2013. 
10. Josep Garriga Comas, en representació de 

2013. 
11. Josep Garriga Comas, en representació de Ramon

Planell, 21 de setembre de 2013.
12. Josep Garriga Comas, en representació de Marina Costas Méndez, 21 de 

setembre de 2013. 
13. Josep Garriga Comas, en represent

setembre de 2013. 
14. Josep Garriga Comas, en representació de Miquel Garriga Comas, 21 de 

setembre de 2013. 
15. Josep Garriga Comas, en representació de Pere Garriga Dachs, 21 de 

setembre de 2013. 
16. Josep Garriga Coma

setembre de 2013. 
17. Josep Garriga Comas, en representació de Gil Feixas Codinach, 21 de 

setembre de 2013. 
18. Josep Garriga Comas, en representació de Roser Codinach Crosas, 21 de 

setembre de 2013. 
19. Josep Garriga Comas, en representació de Laia Feixas Codinach, 21 de 

setembre de 2013. 
20. Josep Garriga Comas, en representació de Ferran Homs Pagespetit, 21 de 

setembre de 2013. 
21. Marc del Pino de la Torre, 23 de setembre de 2013.
22. Miquel SerrabassaFolg
23. Alba Manyoses Casso, 23 de setembre de 2013.
24. Sergi Colomer Ricart, 23 de setembre de 2013.
25. Josep Colomer Colomer, 23 de setembre de 2013.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES 
Informe contesta al·legacions i informes de la segona aprovació inicial   

s i data de presentació (respecte als punts a, b, c i d anteriors, 
si no s’especifica algun punt concret) d’aquest grup són els següents:

21 de setembre de 2013. 
Josep Garriga Comas, en representació de Joana Capdevila M

Josep Garriga Comas, en representació de Lluís Noguera Camprubí, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Sara EllenSchlipmann, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Maria Rosa Raurich Vilà, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Salvador Parron Conus, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Jordi Domènech Subiranas, 21 de

Josep Garriga Comas, en representació de Montse Subirana Codina, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Pep de la Mora, 21 de setembre 

Josep Garriga Comas, en representació de Veronica Aveni,2

Josep Garriga Comas, en representació de Ramon-Manuel de la Mora de 
Planell, 21 de setembre de 2013. 
Josep Garriga Comas, en representació de Marina Costas Méndez, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Concepció Comas Arau, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Miquel Garriga Comas, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Pere Garriga Dachs, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Nuria Gorchs Font, 

Josep Garriga Comas, en representació de Gil Feixas Codinach, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Roser Codinach Crosas, 21 de 

p Garriga Comas, en representació de Laia Feixas Codinach, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Ferran Homs Pagespetit, 21 de 

Marc del Pino de la Torre, 23 de setembre de 2013. 
Miquel SerrabassaFolgarolas, 23 de setembre de 2013. 
Alba Manyoses Casso, 23 de setembre de 2013. 
Sergi Colomer Ricart, 23 de setembre de 2013. 
Josep Colomer Colomer, 23 de setembre de 2013. 
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respecte als punts a, b, c i d anteriors, 
) d’aquest grup són els següents: 

Joana Capdevila Miranda, 21 de 

Lluís Noguera Camprubí, 21 de 

Sara EllenSchlipmann, 21 de 

Maria Rosa Raurich Vilà, 21 de 

Salvador Parron Conus, 21 de 

Jordi Domènech Subiranas, 21 de 

Montse Subirana Codina, 21 de 

Pep de la Mora, 21 de setembre 

Veronica Aveni,21 de setembre de 

Manuel de la Mora de 

Josep Garriga Comas, en representació de Marina Costas Méndez, 21 de 

ació de Concepció Comas Arau, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Miquel Garriga Comas, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Pere Garriga Dachs, 21 de 

Nuria Gorchs Font, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Gil Feixas Codinach, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Roser Codinach Crosas, 21 de 

p Garriga Comas, en representació de Laia Feixas Codinach, 21 de 

Josep Garriga Comas, en representació de Ferran Homs Pagespetit, 21 de 
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26. Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt a), 23 de setembre 
2013.  

27. Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt b), 23 de setembre de 
2013.  

28. Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt c), 23 de setembre de 
2013.  

29. Nuria Vilà Serrabou
2013.  

30. Ferran ClusellaValldaura, 23 de setembre de 2013.
31.  Ivette Fàbregas Muntal, 23 de setembre de 2013.
32. Judit Fàbregas Muntal, 23 de setembre de 2013.
33. Antoni Vilà Serrabou, 23 de setem
34. Anna Vilà Montero, 23 de setembre de 2013.
35. Immaculada Montero Vila, 23 de setembre de 2013.
36. Georgina Pérez Riera,23 de setembre de 2013.
37.  Marta Serra Vich,23 de setembre de 2013.
38. Marta Serra Vich, (únicament pel que fa al p
39. Pilar Muntal Parés,23 de setembre de 2013.
40. Jordi Cassany, 23 de setembre de 2013.
41. Jordi Font Morató,23 de setembre de 2013.
42.  Nuria Serra Palau,23 de setembre de 2013.
44. Josep Garriga Comas, 24 de setembre d
45. Josep Garriga Comas, en representació dels veïns esmentats a continuació, 

24 de setembre de 2013:
 - 1 Josep Ma. Albó Vila.
 - 2 Núria Vilà Montero.
 - 3 Carme Rosés Pou.
 - 4 Enric Pérez Romero.
 - 5 Santi Coma Fabregó.
 - 6 Dolors Vilalta Bigas.
 - 7 Montse Martin Vilalta.
 - 8 Pilar Cabot Vila. 
 - 9 Joaquima Feixas Aulet.
 - 10 Arnau Andreu Feixas.
 - 11 Jesús Andreu Molina.
 - 12 Pere Serrabasa Navarro.
 - 13 Mònica Serrabasa Navarro.
 - 14 Pilar Navarro Cutrina.
 - 15 Jose Ma Pou. 
 - 16 Gil Garriga Comas.
 - 17 Neus Verdaguer Famada.
 - 18 Jordi Subirana Gallifa.
 - 19 Juan Subirana Tuneu.
 - 20 Josep Suriñach Serrat.
 - 21 Aina Fabregó Cabeza.
 - 22 Jordi Subirana Verdaguer.
 - 23 Xevi Creus Orra.
 - 24 Pere Masramon Serrat.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES 
Informe contesta al·legacions i informes de la segona aprovació inicial   

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt a), 23 de setembre 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt b), 23 de setembre de 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt c), 23 de setembre de 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt d), 23 de setembre de 

Ferran ClusellaValldaura, 23 de setembre de 2013. 
Ivette Fàbregas Muntal, 23 de setembre de 2013. 
Judit Fàbregas Muntal, 23 de setembre de 2013. 
Antoni Vilà Serrabou, 23 de setembre de 2013. 
Anna Vilà Montero, 23 de setembre de 2013. 
Immaculada Montero Vila, 23 de setembre de 2013. 
Georgina Pérez Riera,23 de setembre de 2013. 

,23 de setembre de 2013. 
Marta Serra Vich, (únicament pel que fa al punt c), 23 de setembre de 2013.

,23 de setembre de 2013. 
23 de setembre de 2013. 

,23 de setembre de 2013. 
,23 de setembre de 2013. 

Josep Garriga Comas, 24 de setembre de 2013. 
Garriga Comas, en representació dels veïns esmentats a continuació, 

24 de setembre de 2013: 
1 Josep Ma. Albó Vila. 
2 Núria Vilà Montero. 
3 Carme Rosés Pou. 
4 Enric Pérez Romero. 
5 Santi Coma Fabregó. 

as. 
7 Montse Martin Vilalta. 

 
9 Joaquima Feixas Aulet. 
10 Arnau Andreu Feixas. 
11 Jesús Andreu Molina. 
12 Pere Serrabasa Navarro. 
13 Mònica Serrabasa Navarro. 
14 Pilar Navarro Cutrina. 

Garriga Comas. 
17 Neus Verdaguer Famada. 
18 Jordi Subirana Gallifa. 
19 Juan Subirana Tuneu. 
20 Josep Suriñach Serrat. 
21 Aina Fabregó Cabeza. 
22 Jordi Subirana Verdaguer. 
23 Xevi Creus Orra. 
24 Pere Masramon Serrat. 

6 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt a), 23 de setembre de 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt b), 23 de setembre de 

Nuria Vilà Serrabou, (únicament pel que fa al punt c), 23 de setembre de 

, (únicament pel que fa al punt d), 23 de setembre de 

unt c), 23 de setembre de 2013. 

Garriga Comas, en representació dels veïns esmentats a continuació, 
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 - 25 Josep Masramon Serra.
 - 26 Pere Serrat Solà.
 - 27 Ma Carme Serrat Serrat.
 - 28 Montserrat Sala Carmona.
 - 29 Ricard Colomer Colomer.
 - 30 Susanna OrdeigPibrall.
 - 31 Jordi Grau Paredes.
 - 32 Ruth Nieto Cabré.
 - 33 Martí Serra Portet.
 - 34 Gerard Baiget Pérez
 - 35 Núria Dachs Móra.
 - 36 Miquel Dachs Colom.
 - 37 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt c).
 - 38 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt a).
 - 39 Josep Ma Onyós de Plandolit i Serrabou.
 - 40 Josep Ma Suriñach Torras.
 - 41 Mireia Vilà Serra (pel que fa únicament al punt c).
 - 42 Mireia Vilà Serra (pel que fa únicament al punt a).
 - 43 Dolors Castellà Lloreda (
 - 44 Joaquim Montaña Sala(pel que fa únicament al punt c).
 - 45 Mario A. OmellaSieso.
 - 46 Nil Berenguer Massuet.
 - 47 Mireia Riera Canals
 - 48 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt c).
 - 49 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt b).
 - 50 Pere Riera Sola (pel que fa únicament al punt b).
 - 51 Pere Riera Sola (pel que fa únicament al punt c).
 - 52 Mireia Riera Canals
 - 53 Jordi DachsTrabal.
 - 54 Ramon Dachs Caralt.
 - 55 Ma Neus Trabal Parés.
 - 56 Isidre Feixes Aulet.
 - 57 Ramon Dachs. 
 - 58 Miquel PadrósCrivillers.
 - 59 Francesca Rovira Isern.
 - 60 Gerard Arroyo Noguera.
 - 61 Alba MontmanyFreixer.
 - 62 Núria Masramon Serrat.
 - 63 Eudald AreñasCerrato.
 - 64 Arnau Padrós Rovira.
 - 65 Rosalia Massuet
 - 66 Ma Rosa Comerma Fontserè.
 - 67 Maria Sala Bayés (únicament pel que fa al punt a).
 - 68 Marc Berenguer Massuet.
46. Jordi SerrabasaFolgarolas, 24 de setembre de 2013.
47. Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme Vilà Serrabo

pel que fa al punt c), 24 de setembre de 2013.
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ramon Serra. 
26 Pere Serrat Solà. 
27 Ma Carme Serrat Serrat. 
28 Montserrat Sala Carmona. 
29 Ricard Colomer Colomer. 

rdeigPibrall. 
31 Jordi Grau Paredes. 
32 Ruth Nieto Cabré. 
33 Martí Serra Portet. 

Pérez 
35 Núria Dachs Móra. 
36 Miquel Dachs Colom. 
37 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt c).
38 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt a).
39 Josep Ma Onyós de Plandolit i Serrabou. 

iñach Torras. 
41 Mireia Vilà Serra (pel que fa únicament al punt c). 
42 Mireia Vilà Serra (pel que fa únicament al punt a). 

Castellà Lloreda (pel que fa únicament al punt c). 
44 Joaquim Montaña Sala(pel que fa únicament al punt c). 
45 Mario A. OmellaSieso. 
46 Nil Berenguer Massuet. 

nals (pel que fa únicament al punt b). 
48 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt c).
49 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt b).

Pere Riera Sola (pel que fa únicament al punt b). 
51 Pere Riera Sola (pel que fa únicament al punt c). 

nals (pel que fa únicament al punt c). 
53 Jordi DachsTrabal. 
54 Ramon Dachs Caralt. 
55 Ma Neus Trabal Parés. 

e Feixes Aulet. 
 

58 Miquel PadrósCrivillers. 
59 Francesca Rovira Isern. 
60 Gerard Arroyo Noguera. 
61 Alba MontmanyFreixer. 
62 Núria Masramon Serrat. 
63 Eudald AreñasCerrato. 
64 Arnau Padrós Rovira. 

Massuet Pascual. 
66 Ma Rosa Comerma Fontserè. 
67 Maria Sala Bayés (únicament pel que fa al punt a). 
68 Marc Berenguer Massuet. 

Jordi SerrabasaFolgarolas, 24 de setembre de 2013. 
Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme Vilà Serrabo
pel que fa al punt c), 24 de setembre de 2013. 
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37 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt c). 
38 Miquel Carbonell Estarellas (pel que fa únicament al punt a). 

 
 

48 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt c). 
49 Francesc Palazon Capdevila (pel que fa únicament al punt b). 

Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme Vilà Serrabou, (únicament 
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49. Martí Bretxa Tanyà, (únicament pel que fa als punts a i c), 24 de setembre de 
2013. 

50. Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme SerrabouOños, 24 de 
setembre de 2013. 

51. Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt a), 24 de setembre de 2013.
52. Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 2013.
53. Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 2013.
54. Francesc Dachs Mora (únic

2013. 
55. Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 

2013. 
56. Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 

2013. 
57. Josep Garriga Comas, en representac

24 de setembre de 2013:
 - Agustí Bau Molist (pel que fa únicament als punts a i c).
 - Gibet Ramon Izern.
 - Ma Isabel Fraile Vadillo.
 - Xevi Bigues Canal. 
 - Jordi Ylla Parareda.
 - Martí Sala Bayés (pel que fa 
 - Benjamí Doniga Fraile.
 - Josep Roigé Collell i Anna ramírez López.
 - Montse Caralt Sagalés.
 - FabriciàDoniga Fraile.
 - Xavier Dachs Colom.
 - Ma Isabel Doniga Fraile.
 - Esteve Guerrero Oms.
 - Roser Creus Orra. 
 - Ma Àngels Orra Soler.
 - Cristina Freixas Macià.
58. Jordi Vila Tuneu, (pel que fa als punts b i c), 24 de setembre de 2013.
59. MagdaFontdevila Boix, (pel que fa al p

del termini d’exposició pública).
60. Eudald Fontdevila Boix, (p

del termini d’exposició pública).
61. Teresita Boix Padrós, (pel que fa a 

del termini d’exposició pública).
64. Antoni Vilà Serrabou, (pel que fa al punt c), 23 de se
71. Jordi Vilà Serrabou, en representació de Clara Vilà Serrabou, (pel que fa al 

punt a), 24 de setembre de 2013.
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES 
Informe contesta al·legacions i informes de la segona aprovació inicial   

Martí Bretxa Tanyà, (únicament pel que fa als punts a i c), 24 de setembre de 

Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme SerrabouOños, 24 de 

alomi, (únicament pel que fa al punt a), 24 de setembre de 2013.
Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 2013.
Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 2013.
Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt a), 24 de setembre de 

Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 

Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 

Josep Garriga Comas, en representació dels veïns esmentats a continuació
24 de setembre de 2013: 

Agustí Bau Molist (pel que fa únicament als punts a i c). 
Gibet Ramon Izern. 
Ma Isabel Fraile Vadillo. 

 
Jordi Ylla Parareda. 
Martí Sala Bayés (pel que fa únicament al punt a). 
Benjamí Doniga Fraile. 
Josep Roigé Collell i Anna ramírez López. 
Montse Caralt Sagalés. 
FabriciàDoniga Fraile. 
Xavier Dachs Colom. 
Ma Isabel Doniga Fraile. 
Esteve Guerrero Oms. 

 
ra Soler. 

Cristina Freixas Macià. 
Jordi Vila Tuneu, (pel que fa als punts b i c), 24 de setembre de 2013.
MagdaFontdevila Boix, (pel que fa al punt c), 30 de setembre de 2013 (fora 
del termini d’exposició pública). 
Eudald Fontdevila Boix, (pel que fa al punt c), 30 de setembre de 2013
del termini d’exposició pública). 
Teresita Boix Padrós, (pel que fa a al punt c), 30 de setembre de 2013(fora 
del termini d’exposició pública). 
Antoni Vilà Serrabou, (pel que fa al punt c), 23 de setembre de 2013.
Jordi Vilà Serrabou, en representació de Clara Vilà Serrabou, (pel que fa al 
punt a), 24 de setembre de 2013. 
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Martí Bretxa Tanyà, (únicament pel que fa als punts a i c), 24 de setembre de 

Nuri Vilà Serrabou, en representació de Ma Carme SerrabouOños, 24 de 

alomi, (únicament pel que fa al punt a), 24 de setembre de 2013. 
Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 2013. 
Marta Sala Falomi, (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 2013. 

ament pel que fa al punt a), 24 de setembre de 

Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt b), 24 de setembre de 

Francesc Dachs Mora (únicament pel que fa al punt c), 24 de setembre de 

ió dels veïns esmentats a continuació, 

Jordi Vila Tuneu, (pel que fa als punts b i c), 24 de setembre de 2013. 
unt c), 30 de setembre de 2013 (fora 

el que fa al punt c), 30 de setembre de 2013(fora 

punt c), 30 de setembre de 2013(fora 

tembre de 2013. 
Jordi Vilà Serrabou, en representació de Clara Vilà Serrabou, (pel que fa al 
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10.2.2.- Segon grup. 
 
Al·legacions idèntiques referides 
El Roquet sud, i on es manifesta
1r) el nul interès en la tramitació i execució d’aquest sector de sòl urbanitzable;
2n) es posa en dubte la viabilitat econòmica de l’actuació; 
3r) es proposen concrecions en la qualificació de verd privat prevista en el Pla 
parcial; 
4t) es proposa reduir la superfície mínima de les parcel·les edificables;
5è) es posa en dubte la funcionalitat de la zona verda pública prevista en l’àmbit 1b, i 
proposant una àrea com a substitució d’aquesta àrea, al costat del cementiri;
6è) es proposa l’admissió d’un seguit d’usos per a les masies que estan qualificades 
com a 6c, com són turisme rural, casa de colònies, educació en el lleure, o 
residència de la tercera edat, i que les parcel·les del costat o properes també 
poguessin tenir el mateix ús.
 
La relació d’al·legadors i data de presentació d’aquest grup són els següents:
 
48. Núria Serra Palau, (únicament pel que fa al punt 
67. Jordi Vilà Serrabou, Núria Vilà Serrabou i Jordi SerrabassaFolgarolas, 24 de 

setembre de 2013. 
68. Blanca Torelló Campaña, 24 de setembre de 2013.
69. Mar Vilà Torelló, 24 de setembre de 2013.
70. Jordi Vilà Serrabou, en representació de Ma Mar Vilà Torelló, 24 de setembre 

de 2013. 
 
10.2.3.- Tercer grup. 
 
Al·legacions que contenen 
data de presentació i síntesi del contingut d’aquestes al·legacions és el següent:
 
43. Grup d’ERC de l’ajuntament de Tavèrnoles, 23 de setembre de 2013.
  

En l’escrit presentat per aquest grup polític s
seu vot va ser favorable a l’aprovació inicial del POUM,
que, si no es tenen en compte un seguit d’aspectes, el seu vot de cara a 
l’aprovació provisional serà en contra.
Concretament, s’exposa:
- pel que fa al sector dels plans de can Riera, que cal posar a l’abast dels 
emprenedors les infraestructures municipals necessàries per desenvolupar 
activitats comercials i industrials.
- respecte a l’aparcament en terrenys de l’àmbit 1b del PPU1, es manifesta 
que aquesta opció és la més adient.
- en referència al sector de Fussimanya:
 - no es creu coherent la zona verda proposada.
 - no s’admet una ampliació de l’activitat industrial proposada.
 - cal que l’EDAR actual sigui d’ús públic.
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referides dels propietaris dels terrenys del Pla parcial PPU1 
i on es manifesta: 

el nul interès en la tramitació i execució d’aquest sector de sòl urbanitzable;
es posa en dubte la viabilitat econòmica de l’actuació;  
es proposen concrecions en la qualificació de verd privat prevista en el Pla 

es proposa reduir la superfície mínima de les parcel·les edificables;
es posa en dubte la funcionalitat de la zona verda pública prevista en l’àmbit 1b, i 

proposant una àrea com a substitució d’aquesta àrea, al costat del cementiri;
sa l’admissió d’un seguit d’usos per a les masies que estan qualificades 

com a 6c, com són turisme rural, casa de colònies, educació en el lleure, o 
residència de la tercera edat, i que les parcel·les del costat o properes també 

s. 

La relació d’al·legadors i data de presentació d’aquest grup són els següents:

Núria Serra Palau, (únicament pel que fa al punt 5è), 24 de setembre de 2013.
Jordi Vilà Serrabou, Núria Vilà Serrabou i Jordi SerrabassaFolgarolas, 24 de 

Blanca Torelló Campaña, 24 de setembre de 2013. 
Mar Vilà Torelló, 24 de setembre de 2013. 
Jordi Vilà Serrabou, en representació de Ma Mar Vilà Torelló, 24 de setembre 

Al·legacions que contenen temes particulars o individuals. La relació d’al·legadors, 
data de presentació i síntesi del contingut d’aquestes al·legacions és el següent:

Grup d’ERC de l’ajuntament de Tavèrnoles, 23 de setembre de 2013.

En l’escrit presentat per aquest grup polític s’exposen els motius pels quals el 
seu vot va ser favorable a l’aprovació inicial del POUM, i posant de manifest 
que, si no es tenen en compte un seguit d’aspectes, el seu vot de cara a 

ació provisional serà en contra. 
Concretament, s’exposa: 

ue fa al sector dels plans de can Riera, que cal posar a l’abast dels 
emprenedors les infraestructures municipals necessàries per desenvolupar 
activitats comercials i industrials. 

respecte a l’aparcament en terrenys de l’àmbit 1b del PPU1, es manifesta 
ue aquesta opció és la més adient. 
en referència al sector de Fussimanya: 

s creu coherent la zona verda proposada. 
no s’admet una ampliació de l’activitat industrial proposada.
cal que l’EDAR actual sigui d’ús públic. 
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l Pla parcial PPU1 

el nul interès en la tramitació i execució d’aquest sector de sòl urbanitzable; 

es proposen concrecions en la qualificació de verd privat prevista en el Pla 

es proposa reduir la superfície mínima de les parcel·les edificables; 
es posa en dubte la funcionalitat de la zona verda pública prevista en l’àmbit 1b, i 

proposant una àrea com a substitució d’aquesta àrea, al costat del cementiri; 
sa l’admissió d’un seguit d’usos per a les masies que estan qualificades 

com a 6c, com són turisme rural, casa de colònies, educació en el lleure, o 
residència de la tercera edat, i que les parcel·les del costat o properes també 

La relació d’al·legadors i data de presentació d’aquest grup són els següents: 

), 24 de setembre de 2013. 
Jordi Vilà Serrabou, Núria Vilà Serrabou i Jordi SerrabassaFolgarolas, 24 de 

Jordi Vilà Serrabou, en representació de Ma Mar Vilà Torelló, 24 de setembre 

duals. La relació d’al·legadors, 
data de presentació i síntesi del contingut d’aquestes al·legacions és el següent: 

Grup d’ERC de l’ajuntament de Tavèrnoles, 23 de setembre de 2013. 

’exposen els motius pels quals el 
i posant de manifest 

que, si no es tenen en compte un seguit d’aspectes, el seu vot de cara a 

ue fa al sector dels plans de can Riera, que cal posar a l’abast dels 
emprenedors les infraestructures municipals necessàries per desenvolupar 

respecte a l’aparcament en terrenys de l’àmbit 1b del PPU1, es manifesta 

no s’admet una ampliació de l’activitat industrial proposada. 
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-  es creu excessiva la
serveis. 

- es dubta de la viabilitat econòmica del desenvolupament d’aquest 
sector, i en les possibles repercussions que pot tenir per als 
propietaris. 

 
62. Teresita Boix Padrós, en representació de la companyia 

Boix SL., 31 de juliol de 2013.
 
Se sol·licita corregir l’article 229 de les Normes urbanístiques del POUM, per 
tal de quedar recollit que l’activitat es desenvolupa, part en la finca 
denominada ‘Massans’, i part en terrenys de la finca ‘Ma
Alhora, se sol·licita que el document número 7 del POUM ‘Inventari 
d’edificacions en sòl no urbanitzable’, incorpori el magatzem 
planta de compostatge, de recent construcció.
 

63. Maria Roca Fitó, 23 de setembre de 2013.
 
Com a propietària de la finca ubicada al carrer Pirineu número 20, qualificada 
pel POUM com a clau 6 subzona 6b, considera que la part posterior de la 
parcel·la és la que dóna front al carrer de la Roureda, i, en conseqüència, 
sol·licita que els seus límit
separació respecte al carrer de la Roureda
documentació gràfica del plànol d’ordenació.

 
65. Antoni Vilà Serrabou, 23 de setembre de 2013.

 
En aquesta al·legació se sol·licita 
d’ordenació, pel que fa a la parcel·la situada amb front al carrer del Call, es 
modifiqui per tal de situar
l’Església, reduint la seva superfície edificabl

 
66. Antoni Vilà Serrabou, 23 de setembre de 2013.

 
Sol·licita una modificació del traçat del carrer del Call, 
traçat actual. 

 
72. Emília Vilarrasa Torrent, 24 de setembre de 2013.
 

Com a propietària d’una parcel·la situada en 
sol·licita: 
- que l’article 52 de les Normes urbanístiques inclogui els tipus d’obres 
admissibles en terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat.
- que es pugui incrementar l’edificabilitat màxima de les parcel·les de gra
superfície de l’àmbit de Fussimanya.
- que, pel que fa a les tanques a via pública, regulades en l’article 164.6, 
s’inclogui la possibilitat que aquestes puguin ser de tipus vegetal.
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es creu excessiva la proposta de 1800 m2 de nova implantació de 

es dubta de la viabilitat econòmica del desenvolupament d’aquest 
, i en les possibles repercussions que pot tenir per als 

Teresita Boix Padrós, en representació de la companyia AbonosOrgánicos 
Boix SL., 31 de juliol de 2013. 

Se sol·licita corregir l’article 229 de les Normes urbanístiques del POUM, per 
tal de quedar recollit que l’activitat es desenvolupa, part en la finca 
denominada ‘Massans’, i part en terrenys de la finca ‘Mas Puigsech Nou’.
Alhora, se sol·licita que el document número 7 del POUM ‘Inventari 
d’edificacions en sòl no urbanitzable’, incorpori el magatzem 
planta de compostatge, de recent construcció. 

Maria Roca Fitó, 23 de setembre de 2013. 

Com a propietària de la finca ubicada al carrer Pirineu número 20, qualificada 
pel POUM com a clau 6 subzona 6b, considera que la part posterior de la 
parcel·la és la que dóna front al carrer de la Roureda, i, en conseqüència, 

els seus límits edificatoris es podrien establir en 3 m de 
respecte al carrer de la Roureda, enlloc dels 6 m que consten en la 

documentació gràfica del plànol d’ordenació. 

Antoni Vilà Serrabou, 23 de setembre de 2013. 

En aquesta al·legació se sol·licita que l’espai edificable previst en el plànol 
d’ordenació, pel que fa a la parcel·la situada amb front al carrer del Call, es 
modifiqui per tal de situar-lo en el xamfrà entre el carrer del Call i el carrer de 
l’Església, reduint la seva superfície edificable. 

Antoni Vilà Serrabou, 23 de setembre de 2013. 

Sol·licita una modificació del traçat del carrer del Call, per a deixar

Emília Vilarrasa Torrent, 24 de setembre de 2013. 

Com a propietària d’una parcel·la situada en el sector de Fussimanya,

que l’article 52 de les Normes urbanístiques inclogui els tipus d’obres 
admissibles en terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat.

que es pugui incrementar l’edificabilitat màxima de les parcel·les de gra
superfície de l’àmbit de Fussimanya. 

que, pel que fa a les tanques a via pública, regulades en l’article 164.6, 
s’inclogui la possibilitat que aquestes puguin ser de tipus vegetal.
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proposta de 1800 m2 de nova implantació de 

es dubta de la viabilitat econòmica del desenvolupament d’aquest 
, i en les possibles repercussions que pot tenir per als 

AbonosOrgánicos 

Se sol·licita corregir l’article 229 de les Normes urbanístiques del POUM, per 
tal de quedar recollit que l’activitat es desenvolupa, part en la finca 

s Puigsech Nou’. 
Alhora, se sol·licita que el document número 7 del POUM ‘Inventari 
d’edificacions en sòl no urbanitzable’, incorpori el magatzem d’útils de la 

Com a propietària de la finca ubicada al carrer Pirineu número 20, qualificada 
pel POUM com a clau 6 subzona 6b, considera que la part posterior de la 
parcel·la és la que dóna front al carrer de la Roureda, i, en conseqüència, 

s edificatoris es podrien establir en 3 m de 
, enlloc dels 6 m que consten en la 

que l’espai edificable previst en el plànol 
d’ordenació, pel que fa a la parcel·la situada amb front al carrer del Call, es 

lo en el xamfrà entre el carrer del Call i el carrer de 

per a deixar-lo en el seu 

el sector de Fussimanya, se 

que l’article 52 de les Normes urbanístiques inclogui els tipus d’obres 
admissibles en terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat. 

que es pugui incrementar l’edificabilitat màxima de les parcel·les de gran 

que, pel que fa a les tanques a via pública, regulades en l’article 164.6, 
s’inclogui la possibilitat que aquestes puguin ser de tipus vegetal. 
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- que la documentació gràfica del POUM inclogui el nom de Can Foradada 
l’edificació de la que és propietària; i que, alhora, s’assigni un nom als carrers 
de l’àmbit i el número de policia corresponent.
- que es desplaci la posició de la previsió d’estació depuradora, al llarg del 
camí que baixa a l’embassament, i se separ
zona verda. 
 

73. David Compte Verdaguer, en representació de la Parròquia de Sant Esteve de 
Tavèrnoles del Bisbat de Vic, 24 de setembre de 2013.
 
Es manifesta que es va presentar una al·legació en el termini d’exposició 
pública de la primera aprovació inicial del POUM, en que es demanava que 
s’incloguessin un seguit d’usos en la casa rectoral situada al costat de 
l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, i que en el document 
aprovat per segona vegada no recull la
això se sol·licita incloure els usos de restauració, hostaleria, docent, sanitari 
assistencial i sociocultural en aquesta edificació.
 

74. Pau Parés Bové i Marta Gómez Pons, en representació de la Comissió 
d’Urbanisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 
Agrícoles de Catalunya, 24 de setembre de 2013.
 
En aquesta al·legació es proposa:
- que es permeti l’ús forestal, també en els sòls agrícoles que presenten 
enclavaments forestals.
- que s’ampliï i corregeixi alguns llindars i condicions d’edificació per a les 
instal·lacions destinades a explotacions agropecuàries.
- que es corregeixi el llindar de separació a rius i rieres fixats per a les 
explotacions agropecuàries.
- que es corregeixin les
veïnals i als camins establert per als magatzems agrícoles.
- que s’ampliï l’ús permès per a sòls agroforestals.
 

75. Enric Anglada i Fors, 23 de setembre de 2013.
 
Es manifesta que la parcel·la de la seva 
públic, a la vegada que no es té en compte que, en aquest àmbit s’identifica 
una única parcel·la amb clau 6e, quan en realitat es tracta de dues parcel·les, 
amb propietats diferents.
Se sol·licita, alhora, l’exclusió de 
del PAU1, o, en cas que no fos exclosa, establir un percentatge de 
participació en les despeses d’urbanització que diferenciï entre les finques 
consolidades de les finques no consolidades.
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que la documentació gràfica del POUM inclogui el nom de Can Foradada 
l’edificació de la que és propietària; i que, alhora, s’assigni un nom als carrers 
de l’àmbit i el número de policia corresponent. 

la posició de la previsió d’estació depuradora, al llarg del 
camí que baixa a l’embassament, i se separi de les parcel·les i s’envolt

David Compte Verdaguer, en representació de la Parròquia de Sant Esteve de 
Tavèrnoles del Bisbat de Vic, 24 de setembre de 2013. 

Es manifesta que es va presentar una al·legació en el termini d’exposició 
ública de la primera aprovació inicial del POUM, en que es demanava que 

s’incloguessin un seguit d’usos en la casa rectoral situada al costat de 
l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, i que en el document 
aprovat per segona vegada no recull la totalitat d’aquests usos sol·licitats. Per 
això se sol·licita incloure els usos de restauració, hostaleria, docent, sanitari 
assistencial i sociocultural en aquesta edificació. 

Pau Parés Bové i Marta Gómez Pons, en representació de la Comissió 
nisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 

Agrícoles de Catalunya, 24 de setembre de 2013. 

En aquesta al·legació es proposa: 
que es permeti l’ús forestal, també en els sòls agrícoles que presenten 

enclavaments forestals. 
mpliï i corregeixi alguns llindars i condicions d’edificació per a les 

instal·lacions destinades a explotacions agropecuàries. 
que es corregeixi el llindar de separació a rius i rieres fixats per a les 

explotacions agropecuàries. 
que es corregeixin les distàncies de separació a masies de les finques 

veïnals i als camins establert per als magatzems agrícoles. 
que s’ampliï l’ús permès per a sòls agroforestals. 

Enric Anglada i Fors, 23 de setembre de 2013.  

Es manifesta que la parcel·la de la seva propietat no disposa d’accés a vial 
públic, a la vegada que no es té en compte que, en aquest àmbit s’identifica 
una única parcel·la amb clau 6e, quan en realitat es tracta de dues parcel·les, 
amb propietats diferents. 
Se sol·licita, alhora, l’exclusió de la finca de les operacions reparcel·latòries 
del PAU1, o, en cas que no fos exclosa, establir un percentatge de 
participació en les despeses d’urbanització que diferenciï entre les finques 
consolidades de les finques no consolidades. 
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que la documentació gràfica del POUM inclogui el nom de Can Foradada en 
l’edificació de la que és propietària; i que, alhora, s’assigni un nom als carrers 

la posició de la previsió d’estació depuradora, al llarg del 
de les parcel·les i s’envolti de 

David Compte Verdaguer, en representació de la Parròquia de Sant Esteve de 

Es manifesta que es va presentar una al·legació en el termini d’exposició 
ública de la primera aprovació inicial del POUM, en que es demanava que 

s’incloguessin un seguit d’usos en la casa rectoral situada al costat de 
l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, i que en el document 

totalitat d’aquests usos sol·licitats. Per 
això se sol·licita incloure els usos de restauració, hostaleria, docent, sanitari 

Pau Parés Bové i Marta Gómez Pons, en representació de la Comissió 
nisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 

que es permeti l’ús forestal, també en els sòls agrícoles que presenten 

mpliï i corregeixi alguns llindars i condicions d’edificació per a les 

que es corregeixi el llindar de separació a rius i rieres fixats per a les 

distàncies de separació a masies de les finques 

propietat no disposa d’accés a vial 
públic, a la vegada que no es té en compte que, en aquest àmbit s’identifica 
una única parcel·la amb clau 6e, quan en realitat es tracta de dues parcel·les, 

cions reparcel·latòries 
del PAU1, o, en cas que no fos exclosa, establir un percentatge de 
participació en les despeses d’urbanització que diferenciï entre les finques 
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10.4. RELACIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISMES OFICIAL S 
 
La relació dels informes emesos respecte al document objecte de segona aprovació 
inicial, i la síntesi del seu contingut, és la següent:
 
10.4.1.-Serveis Territorials a la Catalunya Central, de la Secr
Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321.

 
Es manifesta que el termini màxim per a resoldre el procediment és de dos 
mesos. Transcorregut el termini sense haver
favorable. 

 
10.4.2.- Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 
2013, amb número 323. 
 

S’informa favorablement atès que no s’afecten terrenys en explotació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 

10.4.3.- Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
10 de juliol de 2013, i amb registre d
2013, amb número 344. 
 

No es fa cap observació respecte al Pla d’ordenació.
 
10.4.4.- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Territori i Sostenibilitat, emès en data 18 de 
l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2013, amb número 348.
 

Es manifesta que no correspon l’emissió d’informe d’impacte i integració 
paisatgística. 

 
10.4.5.- Agència de Residus de Catalunya, emès en data 15 de jul
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359.
 

S’informa favorablement, recordant que caldrà donar compliment a la 
normativa i els plans i programes referents a residus.

 
10.4.6.- Direcció General de Tur
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369.
 

Es formulen les següents conclusions:
- pel que fa a definicions, cal recollir, en l’article 68, les definicions de cada 
modalitat d’establiment 
21 de juny, de turisme de Catalunya
turístics dels d’educació en el lleure, i fent
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10.4. RELACIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISMES OFICIAL S 

La relació dels informes emesos respecte al document objecte de segona aprovació 
inicial, i la síntesi del seu contingut, és la següent: 

erveis Territorials a la Catalunya Central, de la Secretaria General del 
Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321.

Es manifesta que el termini màxim per a resoldre el procediment és de dos 
anscorregut el termini sense haver-lo emès, l’informe s’entendrà 

Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 

S’informa favorablement atès que no s’afecten terrenys en explotació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
10 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 19 de juliol de 

No es fa cap observació respecte al Pla d’ordenació. 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, emès en data 18 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2013, amb número 348. 

Es manifesta que no correspon l’emissió d’informe d’impacte i integració 

Agència de Residus de Catalunya, emès en data 15 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359.

S’informa favorablement, recordant que caldrà donar compliment a la 
normativa i els plans i programes referents a residus. 

Direcció General de Turisme, emès en data 24 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369.

Es formulen les següents conclusions: 
pel que fa a definicions, cal recollir, en l’article 68, les definicions de cada 

at d’establiment d’allotjament turístic establerta en la Llei 13/2002, de 
, de turisme de Catalunya. En l’article 95, cal separar els usos 

turístics dels d’educació en el lleure, i fent-los constar en articles separats.
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10.4. RELACIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISMES OFICIAL S  

La relació dels informes emesos respecte al document objecte de segona aprovació 

etaria General del 
Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321. 

Es manifesta que el termini màxim per a resoldre el procediment és de dos 
lo emès, l’informe s’entendrà 

Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 

S’informa favorablement atès que no s’afecten terrenys en explotació de 

Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
’entrada a l’Ajuntament en data 19 de juliol de 

, del Departament de 
juliol de 2013, i amb registre d’entrada a 

Es manifesta que no correspon l’emissió d’informe d’impacte i integració 

iol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359. 

S’informa favorablement, recordant que caldrà donar compliment a la 

isme, emès en data 24 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369. 

pel que fa a definicions, cal recollir, en l’article 68, les definicions de cada 
establerta en la Llei 13/2002, de 

. En l’article 95, cal separar els usos 
los constar en articles separats. 
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- en referència a complime
en els usos específics per a cada modalitat d’establiment d’allotjament turístic, 
una referència al deure de complir amb
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Cataluny
de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. A 
més, suprimir referències al Decret 313/2006, de 25 de juliol, a l’estar derogat. 
També fer constar la referència completa de la Llei 13/2002 e
articles de les Normes del POUM.
- pel que fa a establiments hotelers, corregir la definició de l’article 68.3.3. 
respecte a l’ús hoteler. Suprimir els conceptes motel i apart
- cal incloure l’ús d’establiment d’apartaments turístics en 
d’usos del POUM. 
- respecte las establiments de turisme rural, fer constar la definició de l’article 
49.1 de la Llei de turisme de Catalunya, i substituir la referència al Decret  
313/2006, derogat. Substituir el terme “allotjaments d’agro
“establiments de turisme rural”.
rurals, especificar la data de construcció de les edificacions. Tenir
l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en 
l’article 95 de les Normes del POUM.
- fer constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme. 
Separar l’ús de càmping de l’ús de casa de colònies
- es proposa valorar l’oportunitat d’incloure l’activitat d’habitatge d’ús  turístic 
regulada per la Llei 13/2002 i el Decret 159/2012.
 

10.4.7.- Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 
telemàticament en data 31 de juliol de 2013
 

S’informa favorablement respecte la connexió de la xarxa d’aigües residuals 
del POUM al sistema de sanejament públic, si bé el planejament derivat 
hauria  de recollir les següents premisses:
- els plans parcials amb àmbit a 
xarxa de clavegueram separativa, i si és possible, la transformació del 
clavegueram existent en separatiu.
- el PAU Fussimanya haurà de preveure clavegueram separatiu i l’ampliació 
de l’EDAR existent per a poder 
- els plans parcials i projectes d’urbanització de can Riera preveuran xarxa de 
clavegueram separativa, i la nova EDAR es dimensionarà correctament per a 
donar servei a tot el sector.
 

10.4.8.- Direcció General de Co
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 370.
 

Es manifesta que el POUM defineix l’ús comercial i classifica els establiments 
comercials d’acord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre. Caldria corregir 
l’article 72, on hi hauria de constar “petit establiment comercial”, enlloc de 
“comerç petit”, i completar la definició dels establiments comercials de l’article 
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en referència a compliment de la normativa turística, es recomana incorporar 
en els usos específics per a cada modalitat d’establiment d’allotjament turístic, 
una referència al deure de complir amb la normativa turística vigent (Llei 
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 
de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. A 
més, suprimir referències al Decret 313/2006, de 25 de juliol, a l’estar derogat. 
També fer constar la referència completa de la Llei 13/2002 e
articles de les Normes del POUM. 

pel que fa a establiments hotelers, corregir la definició de l’article 68.3.3. 
respecte a l’ús hoteler. Suprimir els conceptes motel i apart-hotel.

cal incloure l’ús d’establiment d’apartaments turístics en 

respecte las establiments de turisme rural, fer constar la definició de l’article 
49.1 de la Llei de turisme de Catalunya, i substituir la referència al Decret  
313/2006, derogat. Substituir el terme “allotjaments d’agro
“establiments de turisme rural”.Pel que fa a les fitxes de masies o cases 
rurals, especificar la data de construcció de les edificacions. Tenir
l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en 
l’article 95 de les Normes del POUM. 

fer constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme. 
Separar l’ús de càmping de l’ús de casa de colònies en l’article 94.

es proposa valorar l’oportunitat d’incloure l’activitat d’habitatge d’ús  turístic 
regulada per la Llei 13/2002 i el Decret 159/2012. 

Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 
31 de juliol de 2013. 

S’informa favorablement respecte la connexió de la xarxa d’aigües residuals 
del POUM al sistema de sanejament públic, si bé el planejament derivat 
hauria  de recollir les següents premisses: 

els plans parcials amb àmbit a Tavèrnoles i/o el Roquet han de preveure la 
xarxa de clavegueram separativa, i si és possible, la transformació del 
clavegueram existent en separatiu. 

el PAU Fussimanya haurà de preveure clavegueram separatiu i l’ampliació 
de l’EDAR existent per a poder tractar un cabal mínim de 70 m3 al dia.

els plans parcials i projectes d’urbanització de can Riera preveuran xarxa de 
clavegueram separativa, i la nova EDAR es dimensionarà correctament per a 
donar servei a tot el sector. 

Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Ocupació, emès 
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 370. 

Es manifesta que el POUM defineix l’ús comercial i classifica els establiments 
cord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre. Caldria corregir 

l’article 72, on hi hauria de constar “petit establiment comercial”, enlloc de 
“comerç petit”, i completar la definició dels establiments comercials de l’article 
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nt de la normativa turística, es recomana incorporar 
en els usos específics per a cada modalitat d’establiment d’allotjament turístic, 

la normativa turística vigent (Llei 
a i el Decret 159/2012, de 20 

de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. A 
més, suprimir referències al Decret 313/2006, de 25 de juliol, a l’estar derogat. 
També fer constar la referència completa de la Llei 13/2002 en diferents 

pel que fa a establiments hotelers, corregir la definició de l’article 68.3.3. 
hotel. 

cal incloure l’ús d’establiment d’apartaments turístics en la classificació 

respecte las establiments de turisme rural, fer constar la definició de l’article 
49.1 de la Llei de turisme de Catalunya, i substituir la referència al Decret  
313/2006, derogat. Substituir el terme “allotjaments d’agroturisme” per 

Pel que fa a les fitxes de masies o cases 
rurals, especificar la data de construcció de les edificacions. Tenir en compte 
l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en 

fer constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme. 
en l’article 94. 

es proposa valorar l’oportunitat d’incloure l’activitat d’habitatge d’ús  turístic 

Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 

S’informa favorablement respecte la connexió de la xarxa d’aigües residuals 
del POUM al sistema de sanejament públic, si bé el planejament derivat 

Tavèrnoles i/o el Roquet han de preveure la 
xarxa de clavegueram separativa, i si és possible, la transformació del 

el PAU Fussimanya haurà de preveure clavegueram separatiu i l’ampliació 
tractar un cabal mínim de 70 m3 al dia. 

els plans parcials i projectes d’urbanització de can Riera preveuran xarxa de 
clavegueram separativa, i la nova EDAR es dimensionarà correctament per a 

merç, del Departament d’Empresa i Ocupació, emès 
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 

Es manifesta que el POUM defineix l’ús comercial i classifica els establiments 
cord al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre. Caldria corregir 

l’article 72, on hi hauria de constar “petit establiment comercial”, enlloc de 
“comerç petit”, i completar la definició dels establiments comercials de l’article 
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68 de les Normes del POUM, d’a
22 de desembre. 
S’informa favorablement condicionat a que esrecullin 
prescripcions: 
- en el municipi de Tavèrnoles només és possible la implantació de petits 
establiments comercials (PEC) no 
residencial sigui el dominant.
- a les claus 7 (zona industrial) i 8 (servei)
9.5 del Decret Llei 1/2009, concretament els que es refereixen als 
establiments comercials 
- d’acord amb la Disposició addicional vuitena del Decret Llei 1/2009, en el 
cas de preveure estacions de subministrament de carburants, aquests 
establiments poden incorporar un petit establiment comercial com a servei 
complementari a la b
- respecte al sòl no urbanitzable, els PEC dedicats a la venda directa de 
productes agrorurals es poden implantar sempre que el planejament ho 
permeti. Tanmateix, la direcció general competent en matèria d’urbanisme és 
la que ha de valorar la sev
Reglament. 
- pel que fa a la dotació de places d’aparcament 
establiments comercials, aquesta s’ha d’establir en 2 places per cada 100 m2 
edificats. 

 
10.4.9.- Gerència de Serveis d’Espais 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 373.
 

S’informa favorablement el POUM.
 
10.4.10.-Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 
número 381. 
 

S’informa favorablement la documentació del POUM, condic
- l’itinerari de vianants i bicicletes proposat, que creua la carretera BV
es situarà en el PK 3+175, amb millors condicions de visibilitat.
- la nova parada de bus del PK 0+570 requereix de distàncies de parada 
suficients segons Norma 3.1.
- esmenar la referència que es fa al girador, el qual no es preveu.
- el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 
d’ordenació se situarà preferentment fora de la zona de servitud de l
carretera. 
També es fa esment que qualsevol actuació dins la zona d’influència de la 
carretera ha de ser informada per la Diputació de Barcelona, i que en tot 
moment cal donar compliment 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
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68 de les Normes del POUM, d’acord amb l’article 5 del Decret Llei 1/2009, de 

S’informa favorablement condicionat a que esrecullin 

en el municipi de Tavèrnoles només és possible la implantació de petits 
establiments comercials (PEC) no singulars, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús 
residencial sigui el dominant. 

a les claus 7 (zona industrial) i 8 (servei), els són d’aplicació els articles 6.1 i 
9.5 del Decret Llei 1/2009, concretament els que es refereixen als 
establiments comercials singulars (ECS). 

d’acord amb la Disposició addicional vuitena del Decret Llei 1/2009, en el 
cas de preveure estacions de subministrament de carburants, aquests 
establiments poden incorporar un petit establiment comercial com a servei 
complementari a la benzinera. 

respecte al sòl no urbanitzable, els PEC dedicats a la venda directa de 
productes agrorurals es poden implantar sempre que el planejament ho 
permeti. Tanmateix, la direcció general competent en matèria d’urbanisme és 
la que ha de valorar la seva adequació a la Llei d’urbanisme i al seu 

pel que fa a la dotació de places d’aparcament relacionada amb els grans 
establiments comercials, aquesta s’ha d’establir en 2 places per cada 100 m2 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, emès 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 373. 

S’informa favorablement el POUM. 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 

S’informa favorablement la documentació del POUM, condicionada a:
l’itinerari de vianants i bicicletes proposat, que creua la carretera BV

es situarà en el PK 3+175, amb millors condicions de visibilitat.
la nova parada de bus del PK 0+570 requereix de distàncies de parada 

suficients segons Norma 3.1.IC, i un itinerari continu i segur pels vianants.
esmenar la referència que es fa al girador, el qual no es preveu.
el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 

d’ordenació se situarà preferentment fora de la zona de servitud de l

També es fa esment que qualsevol actuació dins la zona d’influència de la 
carretera ha de ser informada per la Diputació de Barcelona, i que en tot 
moment cal donar compliment al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 

xt refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
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cord amb l’article 5 del Decret Llei 1/2009, de 

S’informa favorablement condicionat a que esrecullin les següents 

en el municipi de Tavèrnoles només és possible la implantació de petits 
singulars, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús 

, els són d’aplicació els articles 6.1 i 
9.5 del Decret Llei 1/2009, concretament els que es refereixen als 

d’acord amb la Disposició addicional vuitena del Decret Llei 1/2009, en el 
cas de preveure estacions de subministrament de carburants, aquests 
establiments poden incorporar un petit establiment comercial com a servei 

respecte al sòl no urbanitzable, els PEC dedicats a la venda directa de 
productes agrorurals es poden implantar sempre que el planejament ho 
permeti. Tanmateix, la direcció general competent en matèria d’urbanisme és 

a adequació a la Llei d’urbanisme i al seu 

relacionada amb els grans 
establiments comercials, aquesta s’ha d’establir en 2 places per cada 100 m2 

Naturals de la Diputació de Barcelona, emès 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 

Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 

ionada a: 
l’itinerari de vianants i bicicletes proposat, que creua la carretera BV-5213, 

es situarà en el PK 3+175, amb millors condicions de visibilitat. 
la nova parada de bus del PK 0+570 requereix de distàncies de parada 

IC, i un itinerari continu i segur pels vianants. 
esmenar la referència que es fa al girador, el qual no es preveu. 
el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 

d’ordenació se situarà preferentment fora de la zona de servitud de la 

També es fa esment que qualsevol actuació dins la zona d’influència de la 
carretera ha de ser informada per la Diputació de Barcelona, i que en tot 

al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 
xt refós de la Llei de carreteres, així com al Reglament 

General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
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293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós 
esmentat. 

 
10.4.11.- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament, emès en data 1 d’agost de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2013, amb número 384.
 

Es manifesta que la documentació del POUM és correcta en allò qu
referència a les competències del Departament d’Ensenyament.

 
10.4.12.- Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
Dirección general de telecomunicaciones y tecnologías de la información, de la 
Secretaría de Estado de tele
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb número 390.
 

Es manifesta que el POUM està alinea
 
10.4.13.- Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 
data 5 d’agost de 2013, amb número d’entrada 393.
 

Es valora, pel que fa al vector medi natural, de manera positiva la desscripció i 
anàlisi dels aspectes sobre la biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 
patrimoni natural. 
Així mateix, s’exposa que caldria tenir en compte els objectius i crite
ambientals del Document de referència elaborat per l’OTAAA en data 16 de 
desembre de 2009, incloent la valoració ambiental i tractament pel que fa a la 
zona de Fussimanya.

 
10.4.14.- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013.
 

Es defineixen un seguit de requeriments pel que fa a la prevenció d’incendis:
- a) disponibilitat d’hidrants: els plànols d’ordenació de les xarxes generals de 
serveis han de reflectir propostes i solucions respecte les xarxes 
d’abastament d’aigua contra incendis, indicant la ubicació dels hidrants.
- b) condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bom
condicions d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers definides 
en el Decret 241/1994, de 26 de juliol.
Cal afegir les següents especificacions tècniques:
secció 5 del CTE-DB
contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 
2267/2004, de 3 de desembre.
- c) franja de protecció respecte de la forest: les edificacions que afronten amb 
àrees forestals estan o
d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva.
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293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament, emès en data 1 d’agost de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2013, amb número 384. 

s manifesta que la documentació del POUM és correcta en allò qu
referència a les competències del Departament d’Ensenyament.

Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
Dirección general de telecomunicaciones y tecnologías de la información, de la 
Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información, 
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb número 390.

Es manifesta que el POUM està alineat amb la legislació vigent.

Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 
data 5 d’agost de 2013, amb número d’entrada 393. 

Es valora, pel que fa al vector medi natural, de manera positiva la desscripció i 
anàlisi dels aspectes sobre la biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 

s’exposa que caldria tenir en compte els objectius i crite
ambientals del Document de referència elaborat per l’OTAAA en data 16 de 
desembre de 2009, incloent la valoració ambiental i tractament pel que fa a la 
zona de Fussimanya. 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013.

Es defineixen un seguit de requeriments pel que fa a la prevenció d’incendis:
d’hidrants: els plànols d’ordenació de les xarxes generals de 

serveis han de reflectir propostes i solucions respecte les xarxes 
d’abastament d’aigua contra incendis, indicant la ubicació dels hidrants.

b) condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers: s’han de mantenir les 
condicions d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers definides 
en el Decret 241/1994, de 26 de juliol. 
Cal afegir les següents especificacions tècniques: per a usos no industrials, la 

DB-SI; per a usos industrials, el Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 
2267/2004, de 3 de desembre. 

c) franja de protecció respecte de la forest: les edificacions que afronten amb 
àrees forestals estan obligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres 
d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva.
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293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi al Text refós 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament, emès en data 1 d’agost de 2013, i amb registre d’entrada a 

s manifesta que la documentació del POUM és correcta en allò que fa 
referència a les competències del Departament d’Ensenyament. 

Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
Dirección general de telecomunicaciones y tecnologías de la información, de la 

comunicaciones y para la sociedad de la información, 
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb número 390. 

t amb la legislació vigent. 

Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 

Es valora, pel que fa al vector medi natural, de manera positiva la desscripció i 
anàlisi dels aspectes sobre la biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 

s’exposa que caldria tenir en compte els objectius i criteris  
ambientals del Document de referència elaborat per l’OTAAA en data 16 de 
desembre de 2009, incloent la valoració ambiental i tractament pel que fa a la 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013. 

Es defineixen un seguit de requeriments pel que fa a la prevenció d’incendis: 
d’hidrants: els plànols d’ordenació de les xarxes generals de 

serveis han de reflectir propostes i solucions respecte les xarxes 
d’abastament d’aigua contra incendis, indicant la ubicació dels hidrants. 

bers: s’han de mantenir les 
condicions d’entorn i accessibilitat per a la intervenció dels bombers definides 

per a usos no industrials, la 
r a usos industrials, el Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 

c) franja de protecció respecte de la forest: les edificacions que afronten amb 
bligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres 

d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva. 
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- d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge: 
cal considerar les restriccions del Reglament de seguretat cont
els establiments industrials (Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre).
 

10.4.15.- Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 
468. 
 

Es manifesta que caldria comprovar que l’àmbit d’aplicació del POUM no 
superi la zona estudiada en l’informe de riscos VR
i, en cas contrari, realitzar una ampliació dels estudis en les noves zones 
afectades. 

 
10.4.16.- Consell Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013.
 

S’informa favorablement des del punt de vista de la planificació esportiva del 
POUM. Es recomana redactar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius (MIEM). 

 
10.4.17.- Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2013, amb 
número 591. 
 

Es manifesta que no és necessari disposar de terrenys per a encabir una 
subestació en el municipi. Alhora, que el POUM ha d’incloure el diagnosi de 
dèficits de les xarxes bàsiques existents del servei d’electricitat, i la descripció 
i justificació de les obres i recursos necessaris per adaptar, ampliar o millorar 
aquestes xarxes. Per tant
menció a que aquestes xarxes es desenvoluparan amb el nivell de detall 
necessari en els Projectes d’urbanització.

 
10.4.18.- Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 18 d’octubre de 2013
 

S’estableixen les següents prescripcions:
- incloure la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona. Els terrenys d’aquesta 
franja que formen part dels àmbits dels plans parcials PPU2 i PPU3 seran de 
cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues. Es qualificarà com a reserva 
viària. Cal incloure el límit d’edificació respecte aquesta infraestructura.
- l’accés a la xarxa de carretere
carretera BV-5213. 
- la línia d’edificació se situarà a 25 metres de les arestes exteriors de les 
calçades de la C-153, podent
sòl urbà. 
- en cas de contradicció
carreteres, prevaldrà el que determina aquesta última.
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d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge: 
cal considerar les restriccions del Reglament de seguretat cont
els establiments industrials (Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre).

Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 

Es manifesta que caldria comprovar que l’àmbit d’aplicació del POUM no 
superi la zona estudiada en l’informe de riscos VR-034/11, d’1 d’abril de 2011
i, en cas contrari, realitzar una ampliació dels estudis en les noves zones 

l Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013.

S’informa favorablement des del punt de vista de la planificació esportiva del 
POUM. Es recomana redactar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 

Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2013, amb 

Es manifesta que no és necessari disposar de terrenys per a encabir una 
n el municipi. Alhora, que el POUM ha d’incloure el diagnosi de 

dèficits de les xarxes bàsiques existents del servei d’electricitat, i la descripció 
i justificació de les obres i recursos necessaris per adaptar, ampliar o millorar 
aquestes xarxes. Per tant, s’exposa que la memòria tècnica incorpori una 

a que aquestes xarxes es desenvoluparan amb el nivell de detall 
necessari en els Projectes d’urbanització. 

Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
raestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, emès en data 18 d’octubre de 2013. 

S’estableixen les següents prescripcions: 
incloure la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona. Els terrenys d’aquesta 

formen part dels àmbits dels plans parcials PPU2 i PPU3 seran de 
cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues. Es qualificarà com a reserva 
viària. Cal incloure el límit d’edificació respecte aquesta infraestructura.

l’accés a la xarxa de carreteres del PPU2 es farà mitjançant la connexió a la 

la línia d’edificació se situarà a 25 metres de les arestes exteriors de les 
153, podent-se mantenir l’actualment vigent en els trams de 

en cas de contradicció entre la normativa del POUM i la legislació de 
carreteres, prevaldrà el que determina aquesta última. 
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d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge: 
cal considerar les restriccions del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre). 

Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 

Es manifesta que caldria comprovar que l’àmbit d’aplicació del POUM no 
034/11, d’1 d’abril de 2011, 

i, en cas contrari, realitzar una ampliació dels estudis en les noves zones 

l Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013. 

S’informa favorablement des del punt de vista de la planificació esportiva del 
POUM. Es recomana redactar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 

Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2013, amb 

Es manifesta que no és necessari disposar de terrenys per a encabir una 
n el municipi. Alhora, que el POUM ha d’incloure el diagnosi de 

dèficits de les xarxes bàsiques existents del servei d’electricitat, i la descripció 
i justificació de les obres i recursos necessaris per adaptar, ampliar o millorar 

, s’exposa que la memòria tècnica incorpori una 
a que aquestes xarxes es desenvoluparan amb el nivell de detall 

Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
raestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 

incloure la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona. Els terrenys d’aquesta 
formen part dels àmbits dels plans parcials PPU2 i PPU3 seran de 

cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues. Es qualificarà com a reserva 
viària. Cal incloure el límit d’edificació respecte aquesta infraestructura. 

s del PPU2 es farà mitjançant la connexió a la 

la línia d’edificació se situarà a 25 metres de les arestes exteriors de les 
se mantenir l’actualment vigent en els trams de 

entre la normativa del POUM i la legislació de 
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- cal obtenir informe preceptiu de la Diputació de Barcelona en relació a la 
incidència del POUM sobre les carreteres BV
- s’estarà al que es determini en l’informe de mobilitat corresponent.
- el planejament derivat donarà compliment a les anteriors prescripcions i a les 
següents. 
- el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la 
vialitat dels sectors de trams de
tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 
sectors beneficiats. 
- el disseny dels elements viari
la instrucció de traçat 3.1
- el planejament derivat d’àmbits confrontants amb carreteres (i els seus 
corresponents projectes d’urbanització), inclouran l
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
- no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors i altres residus que 
puguin afectar a la seguretat viària. Totes les activitats compliran amb l
3/1998, de 27 de febrer.
- el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreteres 
hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C
o de la Diputació de Barcelona (BV

 
10.4.19.- Serveis Territoria
emès en data 27 de novembre de 2013.
 

Aquest informe és favorable, condicionat a la incorporació d’un seguit de 
prescripcions: 
1.El Catàleg de béns a protegir
corresponent, en el Castell de Savassona, Pedres Gravades de Savassona, i 
Pedra de can Roquet.
2. Nivells de protecció del Catàleg de béns a protegir.
Cal modificar o definir nivells de protecció atenent la tipol
formes d’intervenció o preservació que requereixin. En aquest sentit:

- cal modificar o definir nivells de protecció per a béns tipus esglésies i 
ermites. 
- béns de patrimoni arqueològic: evitar la denominació BCIN/JA, i es 
recomana aplic
incloure i fer la fitxa corresponent, del jaciment Turó de les Mentides; 
crear una fitxa de caràcter general que permeti la salvaguarda de les 
restes arqueològiques no conegudes del subsòl del Conjunt de 
Feliuet i Pla de Savassona; cal incloure en el Catàleg de béns, com a 
AEA, els nuclis urbans històrics, masies i cases rurals, edificis 
religiosos i entorn immediat, molins, etc.
- revisar i esmenar les definicions i regulació dels nivells de protecci
en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns.

3. Fitxes del Catàleg de béns.
- fer constar una única entrada de catalogació.
- enumerar altres elements protegits en l’entrada ‘altres proteccions’.
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cal obtenir informe preceptiu de la Diputació de Barcelona en relació a la 
incidència del POUM sobre les carreteres BV-5213 i N-141d. 

es determini en l’informe de mobilitat corresponent.
el planejament derivat donarà compliment a les anteriors prescripcions i a les 

el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la 
vialitat dels sectors de trams de carreteres que hi confrontin, i ajustant
tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 

 
el disseny dels elements viaris de connexió a les carreteres es farà d’acord a 

la instrucció de traçat 3.1-IC (planejament derivat i projectes d’urbanització).
el planejament derivat d’àmbits confrontants amb carreteres (i els seus 

corresponents projectes d’urbanització), inclouran l’obligació, per part del 
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 

no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors i altres residus que 
puguin afectar a la seguretat viària. Totes les activitats compliran amb l

e 27 de febrer. 
el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreteres 

hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C
o de la Diputació de Barcelona (BV-5213 i N-141-d). 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, 
emès en data 27 de novembre de 2013. 

Aquest informe és favorable, condicionat a la incorporació d’un seguit de 

1.El Catàleg de béns a protegir ha d’incorporar el número de registre BCIN 
corresponent, en el Castell de Savassona, Pedres Gravades de Savassona, i 
Pedra de can Roquet. 
2. Nivells de protecció del Catàleg de béns a protegir. 
Cal modificar o definir nivells de protecció atenent la tipol
formes d’intervenció o preservació que requereixin. En aquest sentit:

cal modificar o definir nivells de protecció per a béns tipus esglésies i 

béns de patrimoni arqueològic: evitar la denominació BCIN/JA, i es 
recomana aplicar a cada element la categoria que li correspongui; 
incloure i fer la fitxa corresponent, del jaciment Turó de les Mentides; 
crear una fitxa de caràcter general que permeti la salvaguarda de les 
restes arqueològiques no conegudes del subsòl del Conjunt de 
Feliuet i Pla de Savassona; cal incloure en el Catàleg de béns, com a 
AEA, els nuclis urbans històrics, masies i cases rurals, edificis 
religiosos i entorn immediat, molins, etc. 

revisar i esmenar les definicions i regulació dels nivells de protecci
en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns. 

3. Fitxes del Catàleg de béns. 
fer constar una única entrada de catalogació. 
enumerar altres elements protegits en l’entrada ‘altres proteccions’.
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cal obtenir informe preceptiu de la Diputació de Barcelona en relació a la 
 

es determini en l’informe de mobilitat corresponent. 
el planejament derivat donarà compliment a les anteriors prescripcions i a les 

el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la 
carreteres que hi confrontin, i ajustant-se per 

tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 

s de connexió a les carreteres es farà d’acord a 
IC (planejament derivat i projectes d’urbanització). 

el planejament derivat d’àmbits confrontants amb carreteres (i els seus 
’obligació, per part del 

no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors i altres residus que 
puguin afectar a la seguretat viària. Totes les activitats compliran amb la Llei 

el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreteres 
hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C-153) 

ls a la Catalunya Central del Departament de Cultura, 

Aquest informe és favorable, condicionat a la incorporació d’un seguit de 

ha d’incorporar el número de registre BCIN 
corresponent, en el Castell de Savassona, Pedres Gravades de Savassona, i 

Cal modificar o definir nivells de protecció atenent la tipologia del bé i les 
formes d’intervenció o preservació que requereixin. En aquest sentit: 

cal modificar o definir nivells de protecció per a béns tipus esglésies i 

béns de patrimoni arqueològic: evitar la denominació BCIN/JA, i es 
ar a cada element la categoria que li correspongui; 

incloure i fer la fitxa corresponent, del jaciment Turó de les Mentides; 
crear una fitxa de caràcter general que permeti la salvaguarda de les 
restes arqueològiques no conegudes del subsòl del Conjunt de Sant 
Feliuet i Pla de Savassona; cal incloure en el Catàleg de béns, com a 
AEA, els nuclis urbans històrics, masies i cases rurals, edificis 

revisar i esmenar les definicions i regulació dels nivells de protecció, 
 

enumerar altres elements protegits en l’entrada ‘altres proteccions’. 
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- unificar el criteri d’entrada ‘elements a 
- esmenar la fitxa 21 Castell de Savassona.
- elaborar les fitxes dels 
Mentides i el Conjunt arqueològic de Sant Feliuet i Pla de Savassona.

4. Esmenar aspectes de regulació de les obres en els edificis, en
urbanístiques i en el Catàleg de béns.
5. Es recomana no acceptar terrasses integrades a les vessants de coberta 
en la clau 1 Casc antic.
6. Es recorda que és d’aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, pels BCIL
7. Esmenar errors de l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable.
8. Es recorda en quins supòsits es poden considerar complerts els requisits 
de l’article 17 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural.
9. Esmenar errades mate

 
10.4.20.- Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 
13 de gener de 2014. 
 

S’informa favorablement des del punt de vista 
 
10.4.21.- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 
2014. 
 

Aquest informe conclou el següent:
- cal recaptar informe
resta d’administracions afectades i públic interessat identificats en el 
document de referència.
- cal que els plànols d’ordenació del POUM incorporin la delimitació definitiva 
de l’espai Savassona del PEIN
- respecte als Plans parcials PPU2 i PPU3, cal completar la documentació als 
efectes de justificar les necessitats de sòl docent a curt termini, i procedir a 
ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl urbanitzable, mitjançant reducció o no 
delimitació. Estudiar la possibilitat d’implantar aquests usos docents a l’entorn 
del sòl urbà actual.  
Establir la necessitat de fomentar la promoció del transport públic o escolar en 
les fitxes normatives corresponents
- Cal prendre en consideració les aportacion
d’abril de 2012, sobre les instal·lacions destinades a explotacions 
agropecuàries i els magatzems agrícoles i la necessitat d’establir un 
percentatge màxim d’ocupació de la finca
- Cal classificar de sòl no urbanitzable el
mesures correctores per tractar paisatgísticament les edificacions i 
construccions localitzades al seu interior, tal com es requerí en el document 
de referència de 16 de desembre de 2009, i d’acord amb les consideracions 
ambientals efectuades en l’ànàlisi del
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unificar el criteri d’entrada ‘elements a protegir’. 
esmenar la fitxa 21 Castell de Savassona. 
elaborar les fitxes dels jaciments arqueològics del Turó de les 

Mentides i el Conjunt arqueològic de Sant Feliuet i Pla de Savassona.
4. Esmenar aspectes de regulació de les obres en els edificis, en
urbanístiques i en el Catàleg de béns. 
5. Es recomana no acceptar terrasses integrades a les vessants de coberta 
en la clau 1 Casc antic. 
6. Es recorda que és d’aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, pels BCIL i BCIN. 
7. Esmenar errors de l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable.
8. Es recorda en quins supòsits es poden considerar complerts els requisits 
de l’article 17 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural.
9. Esmenar errades materials detectades. 

Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 

S’informa favorablement des del punt de vista de la mobilitat.

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 

Aquest informe conclou el següent: 
cal recaptar informe del Consorci de l’Espai natural Guilleries

resta d’administracions afectades i públic interessat identificats en el 
document de referència. 

al que els plànols d’ordenació del POUM incorporin la delimitació definitiva 
a del PEIN. 

especte als Plans parcials PPU2 i PPU3, cal completar la documentació als 
efectes de justificar les necessitats de sòl docent a curt termini, i procedir a 
ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl urbanitzable, mitjançant reducció o no 

ó. Estudiar la possibilitat d’implantar aquests usos docents a l’entorn 
 

Establir la necessitat de fomentar la promoció del transport públic o escolar en 
les fitxes normatives corresponents. 

Cal prendre en consideració les aportacions realitzades en l’informe de 23 
d’abril de 2012, sobre les instal·lacions destinades a explotacions 
agropecuàries i els magatzems agrícoles i la necessitat d’establir un 
percentatge màxim d’ocupació de la finca. 

e sòl no urbanitzable el sector Fussimanya i adoptar les 
mesures correctores per tractar paisatgísticament les edificacions i 
construccions localitzades al seu interior, tal com es requerí en el document 
de referència de 16 de desembre de 2009, i d’acord amb les consideracions 

bientals efectuades en l’ànàlisi del’informe. 
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jaciments arqueològics del Turó de les 
Mentides i el Conjunt arqueològic de Sant Feliuet i Pla de Savassona. 

4. Esmenar aspectes de regulació de les obres en els edificis, en les Normes 

5. Es recomana no acceptar terrasses integrades a les vessants de coberta 

6. Es recorda que és d’aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 

7. Esmenar errors de l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable. 
8. Es recorda en quins supòsits es poden considerar complerts els requisits 
de l’article 17 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural. 

Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 

de la mobilitat. 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 

del Consorci de l’Espai natural Guilleries-Savassona, i la 
resta d’administracions afectades i públic interessat identificats en el 

al que els plànols d’ordenació del POUM incorporin la delimitació definitiva 

especte als Plans parcials PPU2 i PPU3, cal completar la documentació als 
efectes de justificar les necessitats de sòl docent a curt termini, i procedir a 
ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl urbanitzable, mitjançant reducció o no 

ó. Estudiar la possibilitat d’implantar aquests usos docents a l’entorn 

Establir la necessitat de fomentar la promoció del transport públic o escolar en 

s realitzades en l’informe de 23 
d’abril de 2012, sobre les instal·lacions destinades a explotacions 
agropecuàries i els magatzems agrícoles i la necessitat d’establir un 

sector Fussimanya i adoptar les 
mesures correctores per tractar paisatgísticament les edificacions i 
construccions localitzades al seu interior, tal com es requerí en el document 
de referència de 16 de desembre de 2009, i d’acord amb les consideracions 
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10.4.22.- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184.
 

En aquest informe es conclou el següent:
- cal completar l’article 154, amb les definicions, nomenclatures i usos 
admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius al sistema hidrogràfic 
(zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del sistema hidrogràfic i de 
servitud d’àrees inundables.
- la documentació gràfica haurà d’incorporar dins la delimitació de l’àmbit 
superficial del sistema hidrogràfic, la totalitat dels cursos fluvials del municipi.
- cal completar el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
curs del torrent de 
Consideracions de l’informe.
- l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU
s’establiran en concordança amb els resultats de la revisió de l’estudi 
hidràulic. 
- l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU2 i PPU3 
s’establiran en concordança amb els resultats dels models de simulació 
hidràulica que inclouran l’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes 
extraordinàries de la riera de
- els projectes constructius de nous ponts, passos o obres de fàbrica que es 
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, inclourà el seu dimensionat 
pel cabal Q500. 
- els documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliació, 
rehabilitació o consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns 
a protegir i en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes 
aquelles que es trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels 
marges de les lleres, es
estudi annex, signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a 
l’aplicació de l’article 6 de la Llei d’urbanisme i als 
Consell d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 
juliol de 2006). 
- el Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a 
l’evacuació d’aquells edificis, i també per l’àmbit de sòl urbà
condicions de risc d’inundació.
- caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals 
no connectades a la xarxa municipal.
- el POUM delimitarà
sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat i sòl urbà no 
consolidat. 
- cal completar el POUM amb una previsió sobre la formula que s’adoptarà 
per l’execució de les obres per 
municipal d’abastament per a la consolidació del creixement previst.
- els documents de planejament derivat es redactaran d’acord a les 
prescripcions anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana d
l’Aigua. 
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Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184.

En aquest informe es conclou el següent: 
tar l’article 154, amb les definicions, nomenclatures i usos 

admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius al sistema hidrogràfic 
(zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del sistema hidrogràfic i de 
servitud d’àrees inundables. 

a documentació gràfica haurà d’incorporar dins la delimitació de l’àmbit 
superficial del sistema hidrogràfic, la totalitat dels cursos fluvials del municipi.

cal completar el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
 Tavèrnoles, d’acord amb les indicacions de l’apartat de 

Consideracions de l’informe. 
l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU

s’establiran en concordança amb els resultats de la revisió de l’estudi 

l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU2 i PPU3 
s’establiran en concordança amb els resultats dels models de simulació 
hidràulica que inclouran l’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes 
extraordinàries de la riera del Rigat. 

els projectes constructius de nous ponts, passos o obres de fàbrica que es 
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, inclourà el seu dimensionat 

els documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliació, 
abilitació o consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns 

a protegir i en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes 
aquelles que es trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels 
marges de les lleres, es redactaran en concordança amb els resultats d’un 
estudi annex, signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a 
l’aplicació de l’article 6 de la Llei d’urbanisme i als criteris tècnics aprovats pel 
Consell d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 – modificats el 17 de 

el Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a 
l’evacuació d’aquells edificis, i també per l’àmbit de sòl urbà
condicions de risc d’inundació. 

caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals 
no connectades a la xarxa municipal. 

el POUM delimitarà una reserva de sòl i pressupost per a la instal·lació d’un 
sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat i sòl urbà no 

cal completar el POUM amb una previsió sobre la formula que s’adoptarà 
per l’execució de les obres per l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa 
municipal d’abastament per a la consolidació del creixement previst.

els documents de planejament derivat es redactaran d’acord a les 
prescripcions anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana d
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Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184. 

tar l’article 154, amb les definicions, nomenclatures i usos 
admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius al sistema hidrogràfic 
(zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del sistema hidrogràfic i de 

a documentació gràfica haurà d’incorporar dins la delimitació de l’àmbit 
superficial del sistema hidrogràfic, la totalitat dels cursos fluvials del municipi. 

cal completar el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
Tavèrnoles, d’acord amb les indicacions de l’apartat de 

l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU1i SND1 
s’establiran en concordança amb els resultats de la revisió de l’estudi 

l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització dels àmbits PPU2 i PPU3 
s’establiran en concordança amb els resultats dels models de simulació 
hidràulica que inclouran l’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes 

els projectes constructius de nous ponts, passos o obres de fàbrica que es 
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, inclourà el seu dimensionat 

els documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliació, 
abilitació o consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns 

a protegir i en l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes 
aquelles que es trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels 

redactaran en concordança amb els resultats d’un 
estudi annex, signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a 

criteris tècnics aprovats pel 
modificats el 17 de 

el Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a 
l’evacuació d’aquells edificis, i també per l’àmbit de sòl urbà on es donen 

caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals 

una reserva de sòl i pressupost per a la instal·lació d’un 
sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat i sòl urbà no 

cal completar el POUM amb una previsió sobre la formula que s’adoptarà 
l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa 

municipal d’abastament per a la consolidació del creixement previst. 
els documents de planejament derivat es redactaran d’acord a les 

prescripcions anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de 
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- el planejament derivat que desenvolupi el POUM haurà d’adapar
moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva 
marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial 
de Catalunya (Decret 188/2010, de 23 de novembre).
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el planejament derivat que desenvolupi el POUM haurà d’adapar
moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva 
marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial 

ya (Decret 188/2010, de 23 de novembre). 
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el planejament derivat que desenvolupi el POUM haurà d’adapar-se, en tot 
moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva 
marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial 
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10.4. PROPOSTA DE TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS PRESEN TADES 
PER PARTICULARS. 
 
Tots aquests suggeriments o al·legacions s’han estudiat minuciosament per l’equip 
redactor i per representants del consistori de l’ajuntament, sempre intentant buscar 
el diàleg directe amb les persones interessades per tal d'arribar a acords que no 
sempre han estat possibles, però sí que en la majoria de casos s’h
lògica de la bona pràctica urbanística. 
 
Tots els suggeriments estudiats s’han 
exposat en l’apartat 10.2, de manera que la proposta de tractament és idèntica en 
els casos en que l’al·legació
 
10.4.1.- Tractament de les al·legacions del primer grup
 
a-Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no urbanitzable
 
Analitzades aquestes sol·licituds, les quals ja van ser objecte d’al·legacions durant el 
tràmit d’exposició pública del document de POUM aprovat inicialment 
vegada el 7 de febrer de 2011, cal tenir present un seguit de condicionants al 
respecte, la majoria dels quals ja es van exposar en el tractament de les al·legacions 
de la primera aprovació inicial

- Les vigents Normes subsidiàries contemplen un àmbit industrial a l’entrada del 
municipi, amb una extensió de 28,40 Ha, dins el Sòl urbanitzabl
- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament per 
acord de Govern el 16 de setembre de 2008, reconeix aquest àmbit previst en 
les Normes subsidiàries com una Àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic.
- Aquests terrenys permetr
en el municipi que garantir
d’aquestes instal·lacions als veïns del municipi. Per tant, es considera que 
garanteix l’interès públic, aportant un benefici per la millora en la dotació 
d’equipaments municipals, independentment de la seva titularitat.
- La Secretaria per a la Planificació Territorial, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de C
en data 19 de novembre de 2009, respecte a l’Avanç del POUM (on no es 
contemplava dins el sòl urbanitzable els àmbits de Can Riera), en el qual es diu:

En aquest sentit, es considera que el POUM hauria de contemplar la possibil
mantenir la classificació com a sòl urbanitzable d’aquest sector industrial situat a 
ponent del terme municipal, com a àmbit discontinu del possible futur polígon 
industrial supramunicipal previst en el terme municipal de Folgueroles.

- S’ha modificat l’ús principal al que es destinaven aquests sectors, passant de 
l’industrial al de serveis.
- La Secretaria de Territori i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe, en data 23 de 
març de 2011, respecte al document aprovat inicialment del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Tavèrnoles, en el qual es diu:

Atès que: 
(...) 
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. PROPOSTA DE TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS PRESEN TADES 

Tots aquests suggeriments o al·legacions s’han estudiat minuciosament per l’equip 
per representants del consistori de l’ajuntament, sempre intentant buscar 

el diàleg directe amb les persones interessades per tal d'arribar a acords que no 
sempre han estat possibles, però sí que en la majoria de casos s’han comprè

na pràctica urbanística.  

Tots els suggeriments estudiats s’han agrupat d’acord a la classificació que s’ha 
exposat en l’apartat 10.2, de manera que la proposta de tractament és idèntica en 
els casos en que l’al·legació és la mateixa, però signada per al·legadors diferents.

Tractament de les al·legacions del primer grup 

Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no urbanitzable

Analitzades aquestes sol·licituds, les quals ja van ser objecte d’al·legacions durant el 
tràmit d’exposició pública del document de POUM aprovat inicialment 

el 7 de febrer de 2011, cal tenir present un seguit de condicionants al 
, la majoria dels quals ja es van exposar en el tractament de les al·legacions 

de la primera aprovació inicial: 
Les vigents Normes subsidiàries contemplen un àmbit industrial a l’entrada del 

municipi, amb una extensió de 28,40 Ha, dins el Sòl urbanitzabl
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament per 

acord de Govern el 16 de setembre de 2008, reconeix aquest àmbit previst en 
les Normes subsidiàries com una Àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic.

Aquests terrenys permetrien la dotació de serveis docents i serveis generals 
en el municipi que garantirien, a través de diferents fórmules de cooperació, l’ús 
d’aquestes instal·lacions als veïns del municipi. Per tant, es considera que 

públic, aportant un benefici per la millora en la dotació 
d’equipaments municipals, independentment de la seva titularitat.

La Secretaria per a la Planificació Territorial, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe, 
en data 19 de novembre de 2009, respecte a l’Avanç del POUM (on no es 
contemplava dins el sòl urbanitzable els àmbits de Can Riera), en el qual es diu:

En aquest sentit, es considera que el POUM hauria de contemplar la possibil
mantenir la classificació com a sòl urbanitzable d’aquest sector industrial situat a 
ponent del terme municipal, com a àmbit discontinu del possible futur polígon 
industrial supramunicipal previst en el terme municipal de Folgueroles.

cat l’ús principal al que es destinaven aquests sectors, passant de 
l’industrial al de serveis. 

La Secretaria de Territori i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe, en data 23 de 

2011, respecte al document aprovat inicialment del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Tavèrnoles, en el qual es diu: 
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. PROPOSTA DE TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS PRESEN TADES 

Tots aquests suggeriments o al·legacions s’han estudiat minuciosament per l’equip 
per representants del consistori de l’ajuntament, sempre intentant buscar 

el diàleg directe amb les persones interessades per tal d'arribar a acords que no 
an comprès, en la 

agrupat d’acord a la classificació que s’ha 
exposat en l’apartat 10.2, de manera que la proposta de tractament és idèntica en 

és la mateixa, però signada per al·legadors diferents. 

Sol·licitud de classificació dels sectors de can Riera com a sòl no urbanitzable 

Analitzades aquestes sol·licituds, les quals ja van ser objecte d’al·legacions durant el 
tràmit d’exposició pública del document de POUM aprovat inicialment per primera 

el 7 de febrer de 2011, cal tenir present un seguit de condicionants al 
, la majoria dels quals ja es van exposar en el tractament de les al·legacions 

Les vigents Normes subsidiàries contemplen un àmbit industrial a l’entrada del 
municipi, amb una extensió de 28,40 Ha, dins el Sòl urbanitzable programat. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament per 
acord de Govern el 16 de setembre de 2008, reconeix aquest àmbit previst en 
les Normes subsidiàries com una Àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic. 

n la dotació de serveis docents i serveis generals 
n, a través de diferents fórmules de cooperació, l’ús 

d’aquestes instal·lacions als veïns del municipi. Per tant, es considera que 
públic, aportant un benefici per la millora en la dotació 

d’equipaments municipals, independentment de la seva titularitat. 
La Secretaria per a la Planificació Territorial, del Departament de Política 

atalunya, va emetre informe, 
en data 19 de novembre de 2009, respecte a l’Avanç del POUM (on no es 
contemplava dins el sòl urbanitzable els àmbits de Can Riera), en el qual es diu: 

En aquest sentit, es considera que el POUM hauria de contemplar la possibilitat de 
mantenir la classificació com a sòl urbanitzable d’aquest sector industrial situat a 
ponent del terme municipal, com a àmbit discontinu del possible futur polígon 
industrial supramunicipal previst en el terme municipal de Folgueroles. 

cat l’ús principal al que es destinaven aquests sectors, passant de 

La Secretaria de Territori i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre informe, en data 23 de 

2011, respecte al document aprovat inicialment del Pla d’ordenació 
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-  l’informe urbanístic i territorial emès sobre el document d’Avanç del POUM 
recomanava mantenir com a sòl urbanitz
desenvolupament de serveis, l’emplaçament del qual s’ha alterat per tal de permetre 
la continuïtat i el manteniment de l’amplada de la protecció especial fins al curs 
fluvial. 
(...) 
la proposta resulta admissible.

- Pel desenvolupament d’aquests sectors, tal com consta
corresponents, es busca
contigu, a la vegada que les noves edificacions emprar
en la mesura del possible. Així mateix, la seva urbanització contempla
seguit de mesures correctores de caire mediambiental, amb la finalitat d’assolir, 
també, la seva integració.
Amb tots aquests antecedents i condicionants, es cre
àmbits urbanitzables dels Plans parcials de Can Riera.
- En l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 7 de gener 
de 2014, respecte al POUM aprovat inicialment per segona vegada, es prescriu 
la necessitat de completar la documentació del PO
les necessitats de sòl docent a curt termini, i ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl 
urbanitzable contemplat en els dos plans parcials de can Riera.
- En l’informe de la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de 18 d’octubre de 2013, s’estableix, com a prescripció, 
que el POUM ha d’incloure la franja de terreny que es correspon a la futura 
Ronda Est d’Osona, qualificant
proposa el pas d’aquesta futura infraestructura afecten una part 
del’àmbit del PPU3 – Plans de can Riera 
 

En base a tots aquests antecedents i condicionants, es creu convenient 
únicament un dels àmbits de sòl urbanitzable
Concretament, es planteja 
Plans de can Riera 1, el qual està configurat íntegrament per terrenys propietat de 
l’Institut Català del Sòl.  
 
L’interès demostrat per a la implantació d’una nova escola de caràcter 
supramunicipal, així com l’entesa amb la propietat del 
desenvolupament idoni a mitjà termini.

 
Es proposa, per tant, estimar
redueix substancialment el sòl classificat com a urbanitzable, al suprimir
– Plans de can Riera 2, el qual passarà a ser classificat com a sòl no urbanitzable, 
zona 21a Agrícola de valor.
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l’informe urbanístic i territorial emès sobre el document d’Avanç del POUM 
recomanava mantenir com a sòl urbanitzable de l’antic sector industrial, ara, de 
desenvolupament de serveis, l’emplaçament del qual s’ha alterat per tal de permetre 
la continuïtat i el manteniment de l’amplada de la protecció especial fins al curs 

la proposta resulta admissible. 
Pel desenvolupament d’aquests sectors, tal com constava en les seves fitxes 

corresponents, es buscava la màxima integració amb el sòl no urbanitzable 
contigu, a la vegada que les noves edificacions emprarien energies renovables 

possible. Així mateix, la seva urbanització contempla
seguit de mesures correctores de caire mediambiental, amb la finalitat d’assolir, 

la seva integració. 
Amb tots aquests antecedents i condicionants, es creia convenient mantenir els 

banitzables dels Plans parcials de Can Riera. 
En l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 7 de gener 

de 2014, respecte al POUM aprovat inicialment per segona vegada, es prescriu 
la necessitat de completar la documentació del POUM als efectes de justificar 
les necessitats de sòl docent a curt termini, i ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl 
urbanitzable contemplat en els dos plans parcials de can Riera.

En l’informe de la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de 18 d’octubre de 2013, s’estableix, com a prescripció, 

M ha d’incloure la franja de terreny que es correspon a la futura 
Ronda Est d’Osona, qualificant-la com a reserva viària. Els terrenys on es 
proposa el pas d’aquesta futura infraestructura afecten una part 

Plans de can Riera 2, en la seva part est.

En base a tots aquests antecedents i condicionants, es creu convenient 
un dels àmbits de sòl urbanitzable per a usos docents, i suprimir l’altre. 

Concretament, es planteja que l’únic àmbit de sòl urbanitzable sig
Plans de can Riera 1, el qual està configurat íntegrament per terrenys propietat de 

L’interès demostrat per a la implantació d’una nova escola de caràcter 
supramunicipal, així com l’entesa amb la propietat del sòl, en fa preveure un 
desenvolupament idoni a mitjà termini. 

estimar parcialment aquestesal·legacions, en el sentit que es 
redueix substancialment el sòl classificat com a urbanitzable, al suprimir

el qual passarà a ser classificat com a sòl no urbanitzable, 
zona 21a Agrícola de valor. 
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l’informe urbanístic i territorial emès sobre el document d’Avanç del POUM 
able de l’antic sector industrial, ara, de 

desenvolupament de serveis, l’emplaçament del qual s’ha alterat per tal de permetre 
la continuïtat i el manteniment de l’amplada de la protecció especial fins al curs 

en les seves fitxes 
la màxima integració amb el sòl no urbanitzable 

n energies renovables 
possible. Així mateix, la seva urbanització contemplava un 

seguit de mesures correctores de caire mediambiental, amb la finalitat d’assolir, 

convenient mantenir els 

En l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 7 de gener 
de 2014, respecte al POUM aprovat inicialment per segona vegada, es prescriu 

UM als efectes de justificar 
les necessitats de sòl docent a curt termini, i ajustar, si s’escau, l’oferta de sòl 
urbanitzable contemplat en els dos plans parcials de can Riera. 

En l’informe de la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de 18 d’octubre de 2013, s’estableix, com a prescripció, 

M ha d’incloure la franja de terreny que es correspon a la futura 
la com a reserva viària. Els terrenys on es 

proposa el pas d’aquesta futura infraestructura afecten una part important 
2, en la seva part est. 

En base a tots aquests antecedents i condicionants, es creu convenient mantenir 
per a usos docents, i suprimir l’altre. 

que l’únic àmbit de sòl urbanitzable sigui el del PPU2 – 
Plans de can Riera 1, el qual està configurat íntegrament per terrenys propietat de 

L’interès demostrat per a la implantació d’una nova escola de caràcter 
sòl, en fa preveure un 

al·legacions, en el sentit que es 
redueix substancialment el sòl classificat com a urbanitzable, al suprimir-se el PPU3 

el qual passarà a ser classificat com a sòl no urbanitzable, 
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b- Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic
 
Analitzades aquestes sol·licituds, no es creu adient destinar part dels nous 
habitatges admesos en les figures de desenvolupament del POUM, atès que e
memòria social del POUM es justifica que no és necessari preveure cap reserva de 
sostre per a habitatge dotacional públic dins l’àmbit del Pla
 
D’altra banda,cal tenir en compte que, en c
creació d’una àrea d’habitatge públic dotacional a curt o mitjà termini, es pot destinar 
a aquesta finalitat el sostre procedent de les cessions d’aprofitament residencial, o 
assignant aquest ús a algun dels equipaments p
obligatòries del desenvolupament de plans parcials (a més de la possibilitat 
d’assignar aquest ús a alguns dels equipaments sense ús definit, a través de la 
redacció d’un pla especial d’assignació d’ús, amb les limitacions que est
l’article 58.1.g de la Llei d’urbanisme).
 
Es proposa, per tant, desestimar
 
 
c- Proposta de trasllat de l’aparcament que es proposa en l’àmbit discontinu 1b del 
Pla parcial 1 
 
L’estudi d’aquestes al·legacions, el contingut de les quals és força similar al 
d’al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública de la primera 
aprovació inicial del POUM, ha comportat que es plantegessin noves alternatives per 
a poder definir una ordenació adient en l’àmbit 1b. Finalment, 
propietat dels terrenys, s’ha optat per 
discontinu, per la seva part sud, i s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos 
d’aparcament, de manera qu
s’escau, a equipaments públics, amb una localització i superfície màxima limitada.
 
La recent aprovació del Projecte d’embelliment del carrer Montseny, i la seva 
urbanització, que es preveu realitzar
llarg d’aquest carrer, i ser destinat, en unes franges longitudinals, a aparcament, de 
manera que es pugui absorbir la manca d’aparcaments del nucli una vegada 
urbanitzat el carrer Montseny.
 
Es proposa, per tant, desestimar
 
 
d- Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 
equipaments i habitatge públic.
 
Aquestes al·legacions parteixen d’un error d’interpretació de l’al·legador, el qual 
interpreta que l’àmbit de Fussimanya es classifica com a 
conseqüència, estaria obligat a realitzar unes cessions pel que fa a espais lliures, 
equipaments públics i aprofitament urbanístic.
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  TAVÈRNOLES 
Informe contesta al·legacions i informes de la segona aprovació inicial   

Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic

Analitzades aquestes sol·licituds, no es creu adient destinar part dels nous 
admesos en les figures de desenvolupament del POUM, atès que e

memòria social del POUM es justifica que no és necessari preveure cap reserva de 
sostre per a habitatge dotacional públic dins l’àmbit del Pla.  

en compte que, en cas que es consider
creació d’una àrea d’habitatge públic dotacional a curt o mitjà termini, es pot destinar 
a aquesta finalitat el sostre procedent de les cessions d’aprofitament residencial, o 
assignant aquest ús a algun dels equipaments procedents de les cessions 
obligatòries del desenvolupament de plans parcials (a més de la possibilitat 
d’assignar aquest ús a alguns dels equipaments sense ús definit, a través de la 
redacció d’un pla especial d’assignació d’ús, amb les limitacions que est
l’article 58.1.g de la Llei d’urbanisme). 

desestimar  aquestes al·legacions. 

Proposta de trasllat de l’aparcament que es proposa en l’àmbit discontinu 1b del 

’aquestes al·legacions, el contingut de les quals és força similar al 
d’al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública de la primera 
aprovació inicial del POUM, ha comportat que es plantegessin noves alternatives per 

enació adient en l’àmbit 1b. Finalment, 
s’ha optat per reduir considerablement el sòl d’aquest àmbit 

discontinu, per la seva part sud, i s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos 
d’aparcament, de manera que els usos admissibles es limiten a espais lliures i, si 
s’escau, a equipaments públics, amb una localització i superfície màxima limitada.

La recent aprovació del Projecte d’embelliment del carrer Montseny, i la seva 
urbanització, que es preveu realitzar a curt termini, permetrà ordenar l’espai públic al 
llarg d’aquest carrer, i ser destinat, en unes franges longitudinals, a aparcament, de 
manera que es pugui absorbir la manca d’aparcaments del nucli una vegada 
urbanitzat el carrer Montseny. 

desestimar  aquestes al·legacions. 

Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 
equipaments i habitatge públic. 

parteixen d’un error d’interpretació de l’al·legador, el qual 
que l’àmbit de Fussimanya es classifica com a sòl urbanitzable

obligat a realitzar unes cessions pel que fa a espais lliures, 
equipaments públics i aprofitament urbanístic. 
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Proposta de destinar part dels nous habitatges a dotacional públic 

Analitzades aquestes sol·licituds, no es creu adient destinar part dels nous 
admesos en les figures de desenvolupament del POUM, atès que en la 

memòria social del POUM es justifica que no és necessari preveure cap reserva de 

as que es considerés necessària la 
creació d’una àrea d’habitatge públic dotacional a curt o mitjà termini, es pot destinar 
a aquesta finalitat el sostre procedent de les cessions d’aprofitament residencial, o 

rocedents de les cessions 
obligatòries del desenvolupament de plans parcials (a més de la possibilitat 
d’assignar aquest ús a alguns dels equipaments sense ús definit, a través de la 
redacció d’un pla especial d’assignació d’ús, amb les limitacions que estableix 

Proposta de trasllat de l’aparcament que es proposa en l’àmbit discontinu 1b del 

’aquestes al·legacions, el contingut de les quals és força similar al 
d’al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública de la primera 
aprovació inicial del POUM, ha comportat que es plantegessin noves alternatives per 

enació adient en l’àmbit 1b. Finalment, i d’acord amb la 
reduir considerablement el sòl d’aquest àmbit 

discontinu, per la seva part sud, i s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos 
e els usos admissibles es limiten a espais lliures i, si 

s’escau, a equipaments públics, amb una localització i superfície màxima limitada. 

La recent aprovació del Projecte d’embelliment del carrer Montseny, i la seva 
a curt termini, permetrà ordenar l’espai públic al 

llarg d’aquest carrer, i ser destinat, en unes franges longitudinals, a aparcament, de 
manera que es pugui absorbir la manca d’aparcaments del nucli una vegada 

Proposta de destinar part del sector de Fussimanya a cessions d’espais lliures, 

parteixen d’un error d’interpretació de l’al·legador, el qual 
sòl urbanitzable, i, en 

obligat a realitzar unes cessions pel que fa a espais lliures, 
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La classificació d’aquest àmbit com a 
eximeix aquest sector de les cessions esmentades.
 
Es proposa, per tant, desestimar
 
 
 
10.4.2.-Tractament de les al·legacions del segon grup
 
Aquestes al·legacions es tractaran d’acord als apartats que 
contingut: 
 
Pel que fa al primer apartat de l’al·legació, s’expressa el nul interès per part de la 
propietat en la tramitació i execució del PPU1 El Roquet sud.
 

No es fa cap consideració al respecte.
 
En referència al segon apartat,
és viable econòmicament, ateses les circumstàncies actuals.
 

El document número 4 del POUM 
les actuacions. Informe de sostenibilitat econòmica
viabilitat econòmica del Pla parcial.

 
Respecte al tercerapartat, es proposa un redactat per a poder garantir la protecció 
de les edificacions existents de Can Món i Casanova, 
prevista en la fitxa del Pla parcial. Alhora, es planteja que hi consti ‘protecció del 
patrimoni arquitectònic’, enlloc de ‘protecció del patrimoni arqueològic’, en la mateixa 
fitxa del Pla parcial. 

 
El Pla parcial que es tramiti és el que concretarà l’ordenació del seu àmbit i, en
aquest sentit, és el que establirà com es produeix la protecció de les 
edificacions existents en sòl urbà, tant gràficament com normativament, i a 
partir de les Normes urbanístiques que es fixin.
 
Pel que fa al concepte de ‘protecció del patrimoni arqueol
fitxa del Pla parcial,es modifica per tal que hi consti ‘protecció del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic’.
 

Pel que fa al quart apartat, 
de tenir el sòl privat resultant de
 

De la mateixa manera que l’apartat anterior, serà el propi pla parcial el que en 
concretarà les condicions i paràmetres urbanístics de les parcel·les.

 
Respecte al cinquè apartat, que posa en dubte la funcionalitat de l’espai públic que 
configura l’àmbit 1b del Pla parcial, i proposant el trasllat d’aquesta àrea cap a 
terrenys del costat del cementiri. També s’exposa que les previsions de la fitxa del 
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La classificació d’aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat que proposa el POUM 
aquest sector de les cessions esmentades. 

desestimar  aquestes al·legacions. 

Tractament de les al·legacions del segon grup 

es tractaran d’acord als apartats que consten en el seu 

apartat de l’al·legació, s’expressa el nul interès per part de la 
propietat en la tramitació i execució del PPU1 El Roquet sud. 

No es fa cap consideració al respecte. 

apartat, es considera que el desenvolupament del PPU1 no 
és viable econòmicament, ateses les circumstàncies actuals. 

El document número 4 del POUM Agenda i avaluació econòmica i financera de 
les actuacions. Informe de sostenibilitat econòmica justifica degudament la 
viabilitat econòmica del Pla parcial. 

apartat, es proposa un redactat per a poder garantir la protecció 
de les edificacions existents de Can Món i Casanova, per a la zona de verd privat 

la parcial. Alhora, es planteja que hi consti ‘protecció del 
patrimoni arquitectònic’, enlloc de ‘protecció del patrimoni arqueològic’, en la mateixa 

El Pla parcial que es tramiti és el que concretarà l’ordenació del seu àmbit i, en
aquest sentit, és el que establirà com es produeix la protecció de les 
edificacions existents en sòl urbà, tant gràficament com normativament, i a 
partir de les Normes urbanístiques que es fixin. 

Pel que fa al concepte de ‘protecció del patrimoni arqueològic’ que const
es modifica per tal que hi consti ‘protecció del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic’. 

 es fa referència al paràmetre de parcel·la mínima que ha 
de tenir el sòl privat resultant del pla parcial.  

De la mateixa manera que l’apartat anterior, serà el propi pla parcial el que en 
concretarà les condicions i paràmetres urbanístics de les parcel·les.

apartat, que posa en dubte la funcionalitat de l’espai públic que 
configura l’àmbit 1b del Pla parcial, i proposant el trasllat d’aquesta àrea cap a 
terrenys del costat del cementiri. També s’exposa que les previsions de la fitxa del 
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que proposa el POUM 

consten en el seu 

apartat de l’al·legació, s’expressa el nul interès per part de la 

onsidera que el desenvolupament del PPU1 no 

Agenda i avaluació econòmica i financera de 
justifica degudament la 

apartat, es proposa un redactat per a poder garantir la protecció 
per a la zona de verd privat 

la parcial. Alhora, es planteja que hi consti ‘protecció del 
patrimoni arquitectònic’, enlloc de ‘protecció del patrimoni arqueològic’, en la mateixa 

El Pla parcial que es tramiti és el que concretarà l’ordenació del seu àmbit i, en 
aquest sentit, és el que establirà com es produeix la protecció de les 
edificacions existents en sòl urbà, tant gràficament com normativament, i a 

ògic’ que consta en la 
es modifica per tal que hi consti ‘protecció del patrimoni 

es fa referència al paràmetre de parcel·la mínima que ha 

De la mateixa manera que l’apartat anterior, serà el propi pla parcial el que en 
concretarà les condicions i paràmetres urbanístics de les parcel·les. 

apartat, que posa en dubte la funcionalitat de l’espai públic que 
configura l’àmbit 1b del Pla parcial, i proposant el trasllat d’aquesta àrea cap a 
terrenys del costat del cementiri. També s’exposa que les previsions de la fitxa del 
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Pla parcial, pel que fa a superfí
sistemes (proper al 36% de la superfície total del sector) es consideren exagerades 
per un poble com Tavèrnoles.

 
Pel que fa a la configuració de l’àmbit 1b del Pla parcial,  i després de plantejar 
noves alternatives per a poder definir
reduir considerablement el sòl d’aquest àmbit discontinu, per la seva part sud, i 
s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos d’aparcament, de manera que 
els usos admissibles es limiten a espais lliures i, si s’escau, a equipaments 
públics, amb una localització i superfície màxima limitada.
 
Respecte a la previsió de cessions que es contempla en la fitxa del Pla parcial 
PPU1 El Roquet sud, s’exclou la franja prevista com a
paral·lela a la carretera BV
destinar a sòl privat. Es mantindrà, això sí, el límit d’edificació respecte de la 
carretera, i fixat en 25 metres des de l’aresta de la seva calçada.
 

Finalment, l’apartat sisè, es proposa que la qualificació 6c inclogui un seguit d’usos 
no contemplats en la normativa del POUM, com són turisme rural, casa de colònies, 
educació en el lleure o residència de la tercera edat.
 

Analitzada aquesta proposta, 
qualificació 6c. Tot i que aquesta clau únicament identifica dues edificacions 
(Can Món i Can Casanoves), la seva tipologia i usos s’han d’entendre i establir 
d’acord amb l’entorn on s’ubiquen, pel que no es co
disposi d’uns usos diferenciats respecte la clau 6b (habitatge aïllat el Roquet).

 
Es proposa, per tant, estimar parcialment
superfície de sòl previst en la fitxa del PPU1 El Roquet sud com a 
sistemes, passi a incoporar
mateixa fitxa, el concepte de protecció arquitectònica de les edificacions existents de 
la clau 6c. 
 
 
 
10.4.3.- Tractament de les al·legacions del tercer grup
 
Aquestes al·legacions, atès el seu car
individualitzada. 
 
 
Al·legació 43. Grup d’ERC de l’Ajuntament de Tavèrnoles
 
Proposta de resolució: 
Els aspectes tècnics del contingut d’aquesta al·legació
Polígon d’actuació de Fussimanya, pel que seran aquests els que es proposa tractar 
de la següent manera: 
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fa a superfícies de cessió de zones verdes i protecció de 
sistemes (proper al 36% de la superfície total del sector) es consideren exagerades 
per un poble com Tavèrnoles. 

Pel que fa a la configuració de l’àmbit 1b del Pla parcial,  i després de plantejar 
noves alternatives per a poder definir-ne una ordenació adient, s’ha optat per 
reduir considerablement el sòl d’aquest àmbit discontinu, per la seva part sud, i 
s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos d’aparcament, de manera que 

bles es limiten a espais lliures i, si s’escau, a equipaments 
públics, amb una localització i superfície màxima limitada. 

Respecte a la previsió de cessions que es contempla en la fitxa del Pla parcial 
PU1 El Roquet sud, s’exclou la franja prevista com a Protecció de sistemes, 

paral·lela a la carretera BV-5213, i de manera que la seva superfície es pugui 
destinar a sòl privat. Es mantindrà, això sí, el límit d’edificació respecte de la 

fixat en 25 metres des de l’aresta de la seva calçada.

inalment, l’apartat sisè, es proposa que la qualificació 6c inclogui un seguit d’usos 
no contemplats en la normativa del POUM, com són turisme rural, casa de colònies, 
educació en el lleure o residència de la tercera edat. 

Analitzada aquesta proposta, no es creu convenient incorporar nous usos en la 
. Tot i que aquesta clau únicament identifica dues edificacions 

(Can Món i Can Casanoves), la seva tipologia i usos s’han d’entendre i establir 
d’acord amb l’entorn on s’ubiquen, pel que no es considera coherent que 
disposi d’uns usos diferenciats respecte la clau 6b (habitatge aïllat el Roquet).

estimar parcialment  aquestes al·legacions, en el sentit que la 
superfície de sòl previst en la fitxa del PPU1 El Roquet sud com a 
sistemes, passi a incoporar-se en el còmput de sòl privat del sector, i s’inclou, en la 
mateixa fitxa, el concepte de protecció arquitectònica de les edificacions existents de 

Tractament de les al·legacions del tercer grup 

Aquestes al·legacions, atès el seu caràcter particularitzat, es tractaran de manera 

Grup d’ERC de l’Ajuntament de Tavèrnoles 23 setembre 2013

aspectes tècnics del contingut d’aquesta al·legació es limiten a l’àmbit del 
ació de Fussimanya, pel que seran aquests els que es proposa tractar 

25 

cies de cessió de zones verdes i protecció de 
sistemes (proper al 36% de la superfície total del sector) es consideren exagerades 

Pel que fa a la configuració de l’àmbit 1b del Pla parcial,  i després de plantejar 
ne una ordenació adient, s’ha optat per 

reduir considerablement el sòl d’aquest àmbit discontinu, per la seva part sud, i 
s’ha exclòs la possibilitat de ser destinat a usos d’aparcament, de manera que 

bles es limiten a espais lliures i, si s’escau, a equipaments 

Respecte a la previsió de cessions que es contempla en la fitxa del Pla parcial 
Protecció de sistemes, 

5213, i de manera que la seva superfície es pugui 
destinar a sòl privat. Es mantindrà, això sí, el límit d’edificació respecte de la 

fixat en 25 metres des de l’aresta de la seva calçada. 

inalment, l’apartat sisè, es proposa que la qualificació 6c inclogui un seguit d’usos 
no contemplats en la normativa del POUM, com són turisme rural, casa de colònies, 

incorporar nous usos en la 
. Tot i que aquesta clau únicament identifica dues edificacions 

(Can Món i Can Casanoves), la seva tipologia i usos s’han d’entendre i establir 
nsidera coherent que 

disposi d’uns usos diferenciats respecte la clau 6b (habitatge aïllat el Roquet). 

aquestes al·legacions, en el sentit que la 
superfície de sòl previst en la fitxa del PPU1 El Roquet sud com a Protecció de 

còmput de sòl privat del sector, i s’inclou, en la 
mateixa fitxa, el concepte de protecció arquitectònica de les edificacions existents de 

àcter particularitzat, es tractaran de manera 

23 setembre 2013 

es limiten a l’àmbit del 
ació de Fussimanya, pel que seran aquests els que es proposa tractar 
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- pel que fa a la qualificació com a zona verda d’un àmbit del polígon d’a
seva ubicació parteix de la voluntat de definir uns àmbits el màxim de compactes, i 
de manera que les edificacions preexistents no restin disperses en el territori. Amb 
aquesta premissa, ha calgut 
d’una edificació amb front a la carretera de Fussimanya, per tal que aquesta pugui 
formar part d’un àmbit molt més homogeni.
- respecte a les possibilitats d’ampliació de l’activitat industrial, es creu convenient 
que aquestes puguin ser permese
a condicionants d’accessibilitat i requisits sanitaris.
- pel que fa a l’estació depuradora de Fussimanya
públic, i s’ampliarà d’acord a les prescripcions de l’informe de
d’Osona per a poder garantir un cabal mínim de 70 m3 al dia.
- respecte a l’edificabilitat màxima admesa en la subzona 8a, i després
tipologia de la futura implantació en la parcel·la, s’ha optat per reduir el seu sostre 
admissible, i fixant-lo en 1.200 metres quadrats.
 
Es proposa, per tant, estimar parcialment
redueix l’edificabilitat màxima de la subzona 8a, i fixant
 
 
Al·legació 62. Teresita Boix Padrós, en representació de
   AbonosOrgánicos Boix, SL
 
Proposta de resolució: 
Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregi
l’article 231(antic article 229) 
part de l’activitat es desenvolupa a la finca coneguda com ‘Mas Puigsech Nou’
 
D’altra banda, es considera adequat incorporar el magatzem d’útils de
compostatge, de recent construcció, en l’Inventari d’edif
urbanitzable, i així hi constarà en l’esmentat document.
 
Es proposa, per tant, estimar
 
 
Al·legació 63. Maria Roca Fitó
   
Proposta de resolució: 
Analitzat el contingut de l’al·legació i la ubicació i característiques concretes de la 
parcel·la en qüestió, es considera que la part de la parcel·la que dóna front al carrer 
de la Roureda no pot ser entesa com a ‘fons’, sinó com a 
 
Val a dir que les dimensions d’aquesta parcel·la en permetrien una hipotètica 
parcel·lació, amb unes parcel·les resultants amb front al carrer Pirineu, i unes altres 
amb front al carrer de la Roureda, les quals haurien de mantenir l
establerta en el plànol d’ordenació del POUM, i fixada en 6 m.
 
Es proposa, per tant, desestimar
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pel que fa a la qualificació com a zona verda d’un àmbit del polígon d’a
seva ubicació parteix de la voluntat de definir uns àmbits el màxim de compactes, i 
de manera que les edificacions preexistents no restin disperses en el territori. Amb 
aquesta premissa, ha calgut qualificar com a zona verda un espai situat al 
d’una edificació amb front a la carretera de Fussimanya, per tal que aquesta pugui 
formar part d’un àmbit molt més homogeni. 

respecte a les possibilitats d’ampliació de l’activitat industrial, es creu convenient 
que aquestes puguin ser permeses, principalment perquè l’activitat pugui adaptar
a condicionants d’accessibilitat i requisits sanitaris. 

stació depuradora de Fussimanya, aquesta serà d’ús i manteniment 
públic, i s’ampliarà d’acord a les prescripcions de l’informe del Consell Comarcal 
d’Osona per a poder garantir un cabal mínim de 70 m3 al dia. 

l’edificabilitat màxima admesa en la subzona 8a, i després
tipologia de la futura implantació en la parcel·la, s’ha optat per reduir el seu sostre 

lo en 1.200 metres quadrats. 

estimar parcialment  aquesta al·legació, en el sentit que es 
litat màxima de la subzona 8a, i fixant-la en 1.200 m2.

Teresita Boix Padrós, en representació de         
AbonosOrgánicos Boix, SL 

Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregi
31(antic article 229) de les Normes urbanístiques, per tal d’incorporar

part de l’activitat es desenvolupa a la finca coneguda com ‘Mas Puigsech Nou’

D’altra banda, es considera adequat incorporar el magatzem d’útils de
compostatge, de recent construcció, en l’Inventari d’edificacions en sòl no 

tzable, i així hi constarà en l’esmentat document. 

estimar  aquesta al·legació. 

Maria Roca Fitó     23 setembre

’al·legació i la ubicació i característiques concretes de la 
parcel·la en qüestió, es considera que la part de la parcel·la que dóna front al carrer 
de la Roureda no pot ser entesa com a ‘fons’, sinó com a front d’aquell carrer.

Val a dir que les dimensions d’aquesta parcel·la en permetrien una hipotètica 
parcel·lació, amb unes parcel·les resultants amb front al carrer Pirineu, i unes altres 
amb front al carrer de la Roureda, les quals haurien de mantenir la separació a vial 
establerta en el plànol d’ordenació del POUM, i fixada en 6 m. 

estimar  aquesta al·legació. 

26 

pel que fa a la qualificació com a zona verda d’un àmbit del polígon d’actuació, la 
seva ubicació parteix de la voluntat de definir uns àmbits el màxim de compactes, i 
de manera que les edificacions preexistents no restin disperses en el territori. Amb 

qualificar com a zona verda un espai situat al nord i est 
d’una edificació amb front a la carretera de Fussimanya, per tal que aquesta pugui 

respecte a les possibilitats d’ampliació de l’activitat industrial, es creu convenient 
s, principalment perquè l’activitat pugui adaptar-se 

, aquesta serà d’ús i manteniment 
l Consell Comarcal 

l’edificabilitat màxima admesa en la subzona 8a, i després d’analitzar la 
tipologia de la futura implantació en la parcel·la, s’ha optat per reduir el seu sostre 

aquesta al·legació, en el sentit que es 
la en 1.200 m2. 

        31juliol 2013 

Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregir el redactat de 
de les Normes urbanístiques, per tal d’incorporar-hi que 

part de l’activitat es desenvolupa a la finca coneguda com ‘Mas Puigsech Nou’. 

D’altra banda, es considera adequat incorporar el magatzem d’útils de la planta de 
icacions en sòl no 

23 setembre 2013 

’al·legació i la ubicació i característiques concretes de la 
parcel·la en qüestió, es considera que la part de la parcel·la que dóna front al carrer 

front d’aquell carrer. 

Val a dir que les dimensions d’aquesta parcel·la en permetrien una hipotètica 
parcel·lació, amb unes parcel·les resultants amb front al carrer Pirineu, i unes altres 

a separació a vial 
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Al·legació 65. Antoni Vilà Serrabou
   
Proposta de resolució: 
Estudiada l’alternativa plantejada, e
proposat en la parcel·la en qüestió, atès que el fet d’atansar aquest espai cap al 
xamfrà entre el carrer del Call i el carrer de l’Església comportaria que la separació 
entre la casa de Can Tordera i la no
La proposta del POUM, que situa les edificacions a 8 metres l’una de l’altra, és molt 
més coherent amb l’entorn on s’ubiquen.
 
Es proposa, per tant, desestimar
 
 
Al·legació 66. Antoni Vilà 
   
Proposta de resolució: 
Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregir el traçat en l’inici 
del carrer del Call, i de manera que la parcel·la en qüestió no resulti afectada per la 
qualificació com a sistema viari de part de la seva superfície.
 
Es proposa, per tant, estimar
 
 
Al·legació 72. Emília Vilarrasa Torrent
   
Proposta de resolució: 
Analitzat el contingut d’aquesta al·legació, es passa a considerar el 
Primer apartat. Pel que fa a incorporar 
l’article 52 de les Normes urbanístiques del POUM, el qual regula el sòl u
consolidat, no es creu pertinent realitzar aquesta puntualització, atès que la Llei
d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa són els que en defineixen, i en quins 
supòsits, les obres admissibles en aquesta classe de sòl.
Segon apartat. Respecte a la possibilitat que es planteja, de poder incrementar 
l’edificabilitat màxima de les pa
no es creu coherent admetre increments d’edificabilitat en les parcel·les, 
independentment de que es tracti de parcel·les de gran superfície.
d’actuació urbanística Fussimanya 
actuals edificacions, i tot 
ambiental que minimitzin la seva afectació al medi natural on s’ubiquen
aquesta premissa, es considera adient, entre altres, el de fixar
edificable per a totes les parcel·les.
Tercer apartat. Pel que fa a incloure, en l’article 
possibilitat d’admetre tanques vegetals a la via pública per a les claus 6, es creu 
adequat passar a incorporar
Quart apartat. Respecte a incorporar el nom de Can Foradada en la documentació 
gràfica del POUM, i atès que 
creu oportú incloure-ho. 
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Antoni Vilà Serrabou    23 setembre

Estudiada l’alternativa plantejada, es creu convenient no modificar l’àmbit edificable 
proposat en la parcel·la en qüestió, atès que el fet d’atansar aquest espai cap al 
xamfrà entre el carrer del Call i el carrer de l’Església comportaria que la separació 
entre la casa de Can Tordera i la nova edificació fos inferior als 3 metres. 
La proposta del POUM, que situa les edificacions a 8 metres l’una de l’altra, és molt 
més coherent amb l’entorn on s’ubiquen. 

desestimar  aquesta al·legació. 

Antoni Vilà Serrabou    23 setembre

Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregir el traçat en l’inici 
del carrer del Call, i de manera que la parcel·la en qüestió no resulti afectada per la 

ema viari de part de la seva superfície. 

estimar  aquesta al·legació. 

Emília Vilarrasa Torrent    24 setembre

Analitzat el contingut d’aquesta al·legació, es passa a considerar el 
Pel que fa a incorporar explícitament un seguit d’obres

l’article 52 de les Normes urbanístiques del POUM, el qual regula el sòl u
consolidat, no es creu pertinent realitzar aquesta puntualització, atès que la Llei
d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa són els que en defineixen, i en quins 
supòsits, les obres admissibles en aquesta classe de sòl. 
Segon apartat. Respecte a la possibilitat que es planteja, de poder incrementar 
l’edificabilitat màxima de les parcel·les de gran superfície de l’àmbit de Fussimanya, 
no es creu coherent admetre increments d’edificabilitat en les parcel·les, 
independentment de que es tracti de parcel·les de gran superfície.
d’actuació urbanística Fussimanya té entre els seus objectiusel de reconèixer les 

tot incorporant un seguit de mesures correctores de caire 
ambiental que minimitzin la seva afectació al medi natural on s’ubiquen
aquesta premissa, es considera adient, entre altres, el de fixar 
edificable per a totes les parcel·les. 
Tercer apartat. Pel que fa a incloure, en l’article 167.6 (antic article 
possibilitat d’admetre tanques vegetals a la via pública per a les claus 6, es creu 
adequat passar a incorporar-hi aquesta tipologia de tancament. 
Quart apartat. Respecte a incorporar el nom de Can Foradada en la documentació 

i atès que hi consten els noms d’altres edificacions veïnes, es 
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23 setembre 2013 

s creu convenient no modificar l’àmbit edificable 
proposat en la parcel·la en qüestió, atès que el fet d’atansar aquest espai cap al 
xamfrà entre el carrer del Call i el carrer de l’Església comportaria que la separació 

va edificació fos inferior als 3 metres.  
La proposta del POUM, que situa les edificacions a 8 metres l’una de l’altra, és molt 

23 setembre 2013 

Analitzat el contingut de l’al·legació, es considera adient corregir el traçat en l’inici 
del carrer del Call, i de manera que la parcel·la en qüestió no resulti afectada per la 

24 setembre 2013 

Analitzat el contingut d’aquesta al·legació, es passa a considerar el següent: 
un seguit d’obres admeses en 

l’article 52 de les Normes urbanístiques del POUM, el qual regula el sòl urbà no 
consolidat, no es creu pertinent realitzar aquesta puntualització, atès que la Llei 
d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa són els que en defineixen, i en quins 

Segon apartat. Respecte a la possibilitat que es planteja, de poder incrementar 
rfície de l’àmbit de Fussimanya, 

no es creu coherent admetre increments d’edificabilitat en les parcel·les, 
independentment de que es tracti de parcel·les de gran superfície. El polígon 

us objectiusel de reconèixer les 
incorporant un seguit de mesures correctores de caire 

ambiental que minimitzin la seva afectació al medi natural on s’ubiquen. Amb 
 un sostre màxim 

167.6 (antic article 164.6), la 
possibilitat d’admetre tanques vegetals a la via pública per a les claus 6, es creu 

Quart apartat. Respecte a incorporar el nom de Can Foradada en la documentació 
hi consten els noms d’altres edificacions veïnes, es 
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Pel que fa a la nomenclatura de car
depèn del POUM, sinó d’acords del Ple de l’Ajuntament, aliens a la tramitació del 
propi POUM. 
Cinquè apartat. Sobre aquest apartat, cal tenir en compte que la instal·lació a la qual 
es fa referència no és una es
d’aigües residuals. Aclarit aquest punt, es creu convenient ampliar l’àmbit del sòl 
qualificat com a T3 Serveis tècnics ambientals 
de manera que el futur projecte d’urbani
encabir l’esmentada instal·lació cap a zones de cota topogràfica més baixa que en 
garanteixi el correcte funcionament de l’evacuació de les aigües de la parcel·la del 
costat. 
 
Es proposa, per tant, estimar parci
tanques vegetals a la via pública en la regulació de la clau 6 Cases aïllades,
el nom de ‘Can Foradada’ en l’edificació propietat de l’al·legadora,i 
destinat a serveis tècnics ambie
correcta implantació d’una estació de bombament.
 
 
Al·legació 73. David Compte Verdaguer, en representació     24 setembre
   de la Parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles 
 
Proposta de resolució: 
Analitzada la sol·licitud d’incorporació de nous usos admissibles en la casa rectoral 
situada al costat de l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, 
adient ampliar els usos admesos per a aquesta edificació, molts dels quals ja van ser
incorporats entre l’expedient aprovat inicialment per primera vegada i el que ha estat 
objecte de segona aprovació inicial.
 
Es proposa, per tant, desestimar
 
 
Al·legació 74. Pau Parés Bové i Marta Gómez Pons
   en representació del Col·legi Oficial
   d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits
   Agrícoles de Catalunya
 
Proposta de resolució: 
- Respecte al primer  punt, es 
article 224) de les Normes urbanístiques,
finalment amb el següent redactat:

“S’admeten els usos i activitats agrícoles i agropecuàries regulats amb caràcter 
general en aquesta normativa. Els usos forestals s’admeten únicament en 
aquells enclavaments forestals q
qualificació.” 

- Respecte al segon  punt,  
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Pel que fa a la nomenclatura de carrers i números de policia, aquest aspecte no 
depèn del POUM, sinó d’acords del Ple de l’Ajuntament, aliens a la tramitació del 

Sobre aquest apartat, cal tenir en compte que la instal·lació a la qual 
es fa referència no és una estació depuradora, sinó una estació de bombament 
d’aigües residuals. Aclarit aquest punt, es creu convenient ampliar l’àmbit del sòl 

Serveis tècnics ambientals – Depuració, cap al seu costat oest, 
de manera que el futur projecte d’urbanització disposi d’espai suficient per a poder 
encabir l’esmentada instal·lació cap a zones de cota topogràfica més baixa que en 
garanteixi el correcte funcionament de l’evacuació de les aigües de la parcel·la del 

estimar parci alment  aquesta al·legació, en el sentit d’admetre 
tanques vegetals a la via pública en la regulació de la clau 6 Cases aïllades,
el nom de ‘Can Foradada’ en l’edificació propietat de l’al·legadora,i 
destinat a serveis tècnics ambientals del costat de la parcel·la, per a possibilitar la 

ntació d’una estació de bombament. 

David Compte Verdaguer, en representació     24 setembre
de la Parròquia de Sant Esteve de Tavèrnoles  

Analitzada la sol·licitud d’incorporació de nous usos admissibles en la casa rectoral 
situada al costat de l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, 
adient ampliar els usos admesos per a aquesta edificació, molts dels quals ja van ser
incorporats entre l’expedient aprovat inicialment per primera vegada i el que ha estat 
objecte de segona aprovació inicial. 

desestimar  aquesta al·legació. 

Pau Parés Bové i Marta Gómez Pons  24 setembre
representació del Col·legi Oficial 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits 
Agrícoles de Catalunya 

punt, es creu adient modificar l’apartat 3 de l’article 
de les Normes urbanístiques, de manera que l’apartat a) quedarà 

finalment amb el següent redactat: 
“S’admeten els usos i activitats agrícoles i agropecuàries regulats amb caràcter 
general en aquesta normativa. Els usos forestals s’admeten únicament en 
aquells enclavaments forestals que actualment es troben dins aquesta 
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aquest aspecte no 
depèn del POUM, sinó d’acords del Ple de l’Ajuntament, aliens a la tramitació del 

Sobre aquest apartat, cal tenir en compte que la instal·lació a la qual 
tació depuradora, sinó una estació de bombament 

d’aigües residuals. Aclarit aquest punt, es creu convenient ampliar l’àmbit del sòl 
Depuració, cap al seu costat oest, 

tzació disposi d’espai suficient per a poder 
encabir l’esmentada instal·lació cap a zones de cota topogràfica més baixa que en 
garanteixi el correcte funcionament de l’evacuació de les aigües de la parcel·la del 

aquesta al·legació, en el sentit d’admetre 
tanques vegetals a la via pública en la regulació de la clau 6 Cases aïllades, incloure 
el nom de ‘Can Foradada’ en l’edificació propietat de l’al·legadora,i ampliar l’espai 

e la parcel·la, per a possibilitar la 

David Compte Verdaguer, en representació     24 setembre 2013 
 

Analitzada la sol·licitud d’incorporació de nous usos admissibles en la casa rectoral 
situada al costat de l’església parroquial de Sant Esteve de Tavèrnoles, no es creu 
adient ampliar els usos admesos per a aquesta edificació, molts dels quals ja van ser 
incorporats entre l’expedient aprovat inicialment per primera vegada i el que ha estat 

24 setembre 2013 

l’apartat 3 de l’article 226 (antic 
de manera que l’apartat a) quedarà 

“S’admeten els usos i activitats agrícoles i agropecuàries regulats amb caràcter 
general en aquesta normativa. Els usos forestals s’admeten únicament en 

ue actualment es troben dins aquesta 
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1) no es creu convenient establir que caldrà la tramitació d’un Pla especial en 
cas de superar-se els 6.000 metres quadrats d’ocupació. En aquest sentir, cal 
tenir en compte que 
cas de superar els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, caldrà fer el tràmit de l’article 48 de la Llei d’urbanisme.
2) es creu adient modifica
distingeixen les separacions de les edificacions agropecuàries a camins, i 
quedant de la següent manera:
“b) Separacions:  
La normativa sectorial en determinarà les distàncies. Tanmateix, es fixa:
-Als camps i límits de la finca: 10 m.  
-A l’aresta de la calçada de les carreteres locals: 25 m, i als camins 15 m, 
cas de ser principals o primaris, i 8 m en cas de c amins secundaris.
3) es considera convenient 
ampliant l’altura d’edificacions agropecuàries, en el cas d’edificacions 
destinades a bestiar boví, en que l’alçada màxima podrà ser de 7 m, i quedant 
amb la següent redacció:

c) Alçada màxima: planta baixa amb una alçada màxima total, 
norma general , de 5,00 m, mesurada en el carener o punt més alt de 
l’edificació. En cas d’edificacions destinades al bestiar boví, a questa 
alçada es fixa en 7,00 m.

4) No es creu adient modificar el paràmetre de llargada màxima de façana, i 
fixada en 70 m. 

- Respecte al tercer  punt, es 
article 215.1.a)), de manera que quedarà redactat de la següent manera:

“a)  Justificació del seu emplaçament, observant: 
- Es respectaran i justificaran les distàncies que es tablei
domini públic hidràulic
(...) 

- Respecte al quart  punt, es 
216.1.b)), respecte a disposicions específiques sobre magatzems agrícoles, que 
restarà redactat de la següent manera

 “No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents 
i a les que donaran servei i a menys de 25 m des de l’aresta de calçada de 
carreteres locals, a 15 m de camins principals o primaris, i 8 m en camins 
secundaris. Pel que fa a l
de finques veïnes, s'estarà al que exigeixi la norm ativa sectorial, si 
s'escau .“ 

- Respecte al punt cinquè , cal tenir present que la clau 23a Agroforestal, d’acord a 
l’article 229 (antic article 227
dins el Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
Savassona. D’acord a l’article 
la Normativa del Pla especial de 
Savassona, aprovat definitivament el 28 de gener de 2004, i publicat el 17 de març 
de 2004. Per tant, no es creu adient l’admissió d’uns nous usos que no són 
explícitament reconeguts pel citat Pla especial.
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1) no es creu convenient establir que caldrà la tramitació d’un Pla especial en 
se els 6.000 metres quadrats d’ocupació. En aquest sentir, cal 

l’article 215.1.g) (antic article 213.1.g)) estableix que, en 
cas de superar els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, caldrà fer el tràmit de l’article 48 de la Llei d’urbanisme.

modificar l’article 215.1.b) (antic article 
distingeixen les separacions de les edificacions agropecuàries a camins, i 
quedant de la següent manera: 

La normativa sectorial en determinarà les distàncies. Tanmateix, es fixa:
ímits de la finca: 10 m.   

A l’aresta de la calçada de les carreteres locals: 25 m, i als camins 15 m, 
cas de ser principals o primaris, i 8 m en cas de c amins secundaris.

considera convenient modificar l’article 215.1.c) (antic article 
ampliant l’altura d’edificacions agropecuàries, en el cas d’edificacions 
destinades a bestiar boví, en que l’alçada màxima podrà ser de 7 m, i quedant 
amb la següent redacció: 

c) Alçada màxima: planta baixa amb una alçada màxima total, 
, de 5,00 m, mesurada en el carener o punt més alt de 

En cas d’edificacions destinades al bestiar boví, a questa 
alçada es fixa en 7,00 m.  

4) No es creu adient modificar el paràmetre de llargada màxima de façana, i 

punt, es considera adequat modificar l’article 
), de manera que quedarà redactat de la següent manera:

“a)  Justificació del seu emplaçament, observant:  
Es respectaran i justificaran les distàncies que es tablei x el reglament del 

domini públic hidràulic .” 

punt, es creu convenient modificar l’article 218.1.b) (antic article 
, respecte a disposicions específiques sobre magatzems agrícoles, que 

restarà redactat de la següent manera: 
“No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents 

i a les que donaran servei i a menys de 25 m des de l’aresta de calçada de 
carreteres locals, a 15 m de camins principals o primaris, i 8 m en camins 

Pel que fa a l a separació respecte de cases o masies existents 
de finques veïnes, s'estarà al que exigeixi la norm ativa sectorial, si 

, cal tenir present que la clau 23a Agroforestal, d’acord a 
227), comprèn aquells sòls forestals i de conreu inclosos 

dins el Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries
Savassona. D’acord a l’article 224 (antic article 222), a aquest sòl li serà d’aplicació 
la Normativa del Pla especial de protecció i millora de l’espai natural Guilleries
Savassona, aprovat definitivament el 28 de gener de 2004, i publicat el 17 de març 
de 2004. Per tant, no es creu adient l’admissió d’uns nous usos que no són 

oneguts pel citat Pla especial. 
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1) no es creu convenient establir que caldrà la tramitació d’un Pla especial en 
se els 6.000 metres quadrats d’ocupació. En aquest sentir, cal 

) estableix que, en 
cas de superar els llindars establerts en l’article 68.8.d) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, caldrà fer el tràmit de l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 

215.1.b) (antic article 213.1.b)), on es 
distingeixen les separacions de les edificacions agropecuàries a camins, i 

La normativa sectorial en determinarà les distàncies. Tanmateix, es fixa: 

A l’aresta de la calçada de les carreteres locals: 25 m, i als camins 15 m, en 
cas de ser principals o primaris, i 8 m en cas de c amins secundaris. ” 

215.1.c) (antic article 213.1.c)), 
ampliant l’altura d’edificacions agropecuàries, en el cas d’edificacions 
destinades a bestiar boví, en que l’alçada màxima podrà ser de 7 m, i quedant 

c) Alçada màxima: planta baixa amb una alçada màxima total, com a 
, de 5,00 m, mesurada en el carener o punt més alt de 

En cas d’edificacions destinades al bestiar boví, a questa 

4) No es creu adient modificar el paràmetre de llargada màxima de façana, i 

l’article 217.1.a) (antic 
), de manera que quedarà redactat de la següent manera: 

x el reglament del 

218.1.b) (antic article 
, respecte a disposicions específiques sobre magatzems agrícoles, que 

“No es permet la seva ubicació a més de 50 m de les cases o masies existents 
i a les que donaran servei i a menys de 25 m des de l’aresta de calçada de 
carreteres locals, a 15 m de camins principals o primaris, i 8 m en camins 

a separació respecte de cases o masies existents 
de finques veïnes, s'estarà al que exigeixi la norm ativa sectorial, si 

, cal tenir present que la clau 23a Agroforestal, d’acord a 
comprèn aquells sòls forestals i de conreu inclosos 

dins el Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-
, a aquest sòl li serà d’aplicació 

protecció i millora de l’espai natural Guilleries-
Savassona, aprovat definitivament el 28 de gener de 2004, i publicat el 17 de març 
de 2004. Per tant, no es creu adient l’admissió d’uns nous usos que no són 
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Es proposa, per tant, estimar parcialment
justificats anteriorment. 
 
 
Al·legació 75. Enric Anglada Fors     
 
Proposta de resolució: 
Analitzat el contingut d’aquesta al·legació, i atès que es pot cons
dels terrenys propietat de l’al·legador, realment hi consten tres parcel·les, s’ha 
procurat trobar una solució per tal de garantir que totes elles disposin de front a via 
pública, tot proposant un vial connectat al sistema viari del po
Fussimanya i acabat en cul de sac.
 
Respecte a la sol·licitud d’establir un percentatge de participació en les despeses 
d’urbanització que tingui en compte una diferència entre les finques consolidades i 
les no consolidades, aquest aspe
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació.
 
Es proposa, per tant, estimar
garantir un front a vial públic a la parcel·la de l’al·legador.
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estimar parcialment  aquesta al·legació

Enric Anglada Fors         23 setembre

Analitzat el contingut d’aquesta al·legació, i atès que es pot constatar que en l’àmbit 
dels terrenys propietat de l’al·legador, realment hi consten tres parcel·les, s’ha 
procurat trobar una solució per tal de garantir que totes elles disposin de front a via 

tot proposant un vial connectat al sistema viari del polígon d’actuació de 
Fussimanya i acabat en cul de sac. 

Respecte a la sol·licitud d’establir un percentatge de participació en les despeses 
d’urbanització que tingui en compte una diferència entre les finques consolidades i 
les no consolidades, aquest aspecte serà degudament tractat i justificat en el 
projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació. 

estimar  parcialment  aquesta al·legació, en el sentit de 
garantir un front a vial públic a la parcel·la de l’al·legador. 
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aquesta al·legació, en els termes 

23 setembre 2013 

tatar que en l’àmbit 
dels terrenys propietat de l’al·legador, realment hi consten tres parcel·les, s’ha 
procurat trobar una solució per tal de garantir que totes elles disposin de front a via 

lígon d’actuació de 

Respecte a la sol·licitud d’establir un percentatge de participació en les despeses 
d’urbanització que tingui en compte una diferència entre les finques consolidades i 

cte serà degudament tractat i justificat en el 

aquesta al·legació, en el sentit de 
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10.5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISM ES
 
Aquests informes han estat analitzats de manera individual, i el seu contingut ha 
estat valorat de cara al document 
la següent justificació: 
 
10.5.1- Informe dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, de la Secretaria 
General del Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321.

 
Sense efectes sobre el document.

 
10.5.2.- Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 
2013, amb número 323. 
 

Sense efectes sobre el 
 

10.5.3.- Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
10 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 19 de juliol de 
2013, amb número 344. 
 

Sense efectes sobre el document.
 
10.5.4.- Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, emès en data 18 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2013, amb número 348.
 

Sense efectes sobre el documen
 
10.5.5.- Agència de Residus de Catalunya, emès en data 15 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359.
 

Sense efectes sobre el document.
 
10.5.6.- Direcció General de Turisme, emès en data 24 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369.
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe:
- es recullen, en l’article 68, les definicions de cada modalitat d’establiment 
d’allotjament turístic 
de Catalunya. Se separ
en el lleure. 
- s’incorpora, en els usos específics per a cada modalitat d’establiment 
d’allotjament turístic, 
vigent (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. 
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. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISM ES

Aquests informes han estat analitzats de manera individual, i el seu contingut ha 
estat valorat de cara al document que ha de ser objecte d’aprovació provisional

Informe dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, de la Secretaria 
General del Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321.

Sense efectes sobre el document. 

Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 

Sense efectes sobre el document. 

Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
10 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 19 de juliol de 

Sense efectes sobre el document. 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, emès en data 18 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2013, amb número 348. 

Sense efectes sobre el document. 

Agència de Residus de Catalunya, emès en data 15 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359.

Sense efectes sobre el document. 

Direcció General de Turisme, emès en data 24 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369.

D’acord amb el contingut d’aquest informe: 
, en l’article 68, les definicions de cada modalitat d’establiment 

d’allotjament turístic establerta en la Llei 13/2002, de 21 de juny
separen, en dos articles, els usos turístics dels d

en els usos específics per a cada modalitat d’establiment 
d’allotjament turístic, l’obligació de donar compliment ala normativa turística 
vigent (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. Se suprimeixla referència al Decret 313/20
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. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS INFORMES DELS ORGANISM ES 

Aquests informes han estat analitzats de manera individual, i el seu contingut ha 
que ha de ser objecte d’aprovació provisional, amb 

Informe dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, de la Secretaria 
General del Departament d’Empresa i Ocupació, emès en data 1 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 2013, amb número 321. 

Àrea de Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès en 
data 2 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 4 de juliol de 

Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, emès en data 
10 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 19 de juliol de 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, emès en data 18 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a 

Agència de Residus de Catalunya, emès en data 15 de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 de juliol de 2013, amb número 359. 

de juliol de 2013, i amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2013, amb número 369. 

, en l’article 68, les definicions de cada modalitat d’establiment 
blerta en la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme 

els usos turístics dels d’educació 

en els usos específics per a cada modalitat d’establiment 
ala normativa turística 

vigent (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 

al Decret 313/2006, de 25 
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de juliol. Es fa constar la referència completa de la Llei 13/2002
juny, de turisme de Catalunya,
del POUM. 
- es corregeix la definició de l’article 68.3.3. respecte a l’ús hoteler. 
suprimeixen els conceptes motel i apart
- s’inclou l’ús d’establiment d’apartaments turístics en l’article 68 de les 
normes del POUM. 
- es corregeix la definició d’establiment de turisme ru
de la Llei de turisme de Catalunya, i 
313/2006, derogat, pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
“allotjaments d’agroturisme” per “establiments de turisme rural”.
les fitxes de masies o cases rurals, 
Catàleg, pel que no es té en compte la prescripció que es fa al 
respecte.S’inclou l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, en l’article 9
- es fa constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme
l’article 68.9 de les Normes del POUM
càmping de l’ús de casa de colònies.
- s’inclou l’activitat d’habitatge d’ús turístic
l’article 68.3.9. 
 

10.5.7.- Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 
telemàticament en data 31 de ju
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe
- les fitxes dels plans parcials 
prescripció de realitzar la 
- el PAU Fussimanya 
separatiu i l’ampliació de l’EDAR existent per a poder tractar un cabal mínim 
de 70 m3 al dia. 
- el pla parcial i projecte d’urbanització de can Riera
clavegueram separativa, i l’obligació que la
correctament per a donar servei a tot el sector.
 

10.5.8.- Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Ocupació, emès 
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 370.
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe:
- Es corregeix l’article 72, 
“comerç petit”, i es 
l’article 68 de les Normes del POUM, d’acord amb l’article 5 del Decret 
1/2009, de 22 de desembre.
- Es deixa constància que
establiments comercials (PEC) no singulars, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ú
residencial sigui el dominant, i així es fixa en l’article 8
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constar la referència completa de la Llei 13/2002
juny, de turisme de Catalunya, en els articles 68, 85, 94 i 96

la definició de l’article 68.3.3. respecte a l’ús hoteler. 
els conceptes motel i apart-hotel. 

s’inclou l’ús d’establiment d’apartaments turístics en l’article 68 de les 

es corregeix la definició d’establiment de turisme rurald’acorda
de la Llei de turisme de Catalunya, i se substitueix la referènci
313/2006, derogat, pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. Se Substitu
“allotjaments d’agroturisme” per “establiments de turisme rural”.
les fitxes de masies o cases rurals, el present POUM no incorpora el citat 
Catàleg, pel que no es té en compte la prescripció que es fa al 

l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, en l’article 96 de les Normes del POUM. 

constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme
l’article 68.9 de les Normes del POUM. Se separa en dos ar
càmping de l’ús de casa de colònies. 

’inclou l’activitat d’habitatge d’ús turístic en les Normes del POUM, en 

Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 
telemàticament en data 31 de juliol de 2013. 

D’acord amb el contingut d’aquest informe: 
els plans parcials de Tavèrnoles i el Roquet 

prescripció de realitzar la xarxa de clavegueram separativa. 
el PAU Fussimanya inclou la prescripció de realitzar el

separatiu i l’ampliació de l’EDAR existent per a poder tractar un cabal mínim 

el pla parcial i projecte d’urbanització de can Riera 1 
clavegueram separativa, i l’obligació que la nova EDAR es dimension

ctament per a donar servei a tot el sector. 

Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Ocupació, emès 
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 370. 

ntingut d’aquest informe: 
l’article 72, fent constar “petit establiment comercial”, enlloc de 

es completa la definició dels establiments comercials de 
l’article 68 de les Normes del POUM, d’acord amb l’article 5 del Decret 
1/2009, de 22 de desembre. 

Es deixa constància que només és possible la implantació de petits 
establiments comercials (PEC) no singulars, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ú
residencial sigui el dominant, i així es fixa en l’article 83.3. 
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constar la referència completa de la Llei 13/2002, de 21 de 
68, 85, 94 i 96 de les Normes 

la definició de l’article 68.3.3. respecte a l’ús hoteler. Se 

s’inclou l’ús d’establiment d’apartaments turístics en l’article 68 de les 

ald’acorda l’article 49.1 
la referència al Decret  

313/2006, derogat, pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
Substitueix el terme 

“allotjaments d’agroturisme” per “establiments de turisme rural”. Pel que fa a 
M no incorpora el citat 

Catàleg, pel que no es té en compte la prescripció que es fa al 
l’excepció que preveu l’article 56.1 del Reglament de la Llei 

constar la definició de “càmping” de l’article 46 de la Llei de turisme a 
en dos articles l’ús de 

en les Normes del POUM, en 

Consell Comarcal d’Osona, emès en data 26 de juliol de 2013, i rebut 

de Tavèrnoles i el Roquet inclouen la 

inclou la prescripció de realitzar el clavegueram 
separatiu i l’ampliació de l’EDAR existent per a poder tractar un cabal mínim 

 preveu xarxa de 
nova EDAR es dimensioni 

Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Ocupació, emès 
en data 25 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 

constar “petit establiment comercial”, enlloc de 
completa la definició dels establiments comercials de 

l’article 68 de les Normes del POUM, d’acord amb l’article 5 del Decret Llei 

només és possible la implantació de petits 
establiments comercials (PEC) no singulars, en sòl urbà i urbanitzable, on l’ús 
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- les claus 7 (zona industrial) i 8 (servei), 
i 9.5 del Decret Llei 1/2009
- l’article 68.4.2. incorpora que, 
del Decret Llei 1/2009, en el cas de preveure estacions de s
carburants, fora de la trama urbana consolidada, 
incorporar un petit establiment comercial com a servei complementari a la 
benzinera. 
- respecte al sòl no urbanitzable, 
article 217), de regulació d’usos en sòl no urbanitzable, 
caràcter general, els petits establiments comercials dedicats a la venda 
directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin.
- pel que fa a la dotació de places d’aparc
establiments comercials, 
implantació d’aquesta categoria d’establiment, no s’inclou cap paràmetre de 
dotació mínima d’aparcament vinculada a l’ús comercial.

 
10.5.9.- Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, emès 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 373.
 

Sense efectes sobre el document.
 
10.5.10.- Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 
número 381. 
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe:
- es manté l’itinerari de vianants i bicicletes proposat
amb la carretera BV
interferències. El plànol de xarxa de vianants de l’Estudi d’avalu
mobilitat generada precisa que l’itinerari per a vianants creua aquesta 
carretera a través d’un pas soterrat.
- la fitxa del PPU2 Plans de can Riera 1 incorpora la prescripció que 
parada de bus del 
segons Norma 3.1.IC, i un itinerari continu i segur pels vianants.
- s’exclou la referència que es fa al girador, qu
- el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 
d’ordenació se situarà preferentment fora de la z
carretera, i així es fixa en l’article 

 
10.5.11.- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament, emès en data 1 d’agost de 2013, i a
l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2013, amb número 384.
 

Sense efectes sobre el document.
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les claus 7 (zona industrial) i 8 (servei), inclouen el contingut dels 
i 9.5 del Decret Llei 1/2009. 

l’article 68.4.2. incorpora que, d’acord amb la Disposició addicional vuitena 
del Decret Llei 1/2009, en el cas de preveure estacions de subministrament de 

fora de la trama urbana consolidada, aquests establiments poden 
incorporar un petit establiment comercial com a servei complementari a la 

respecte al sòl no urbanitzable, s’incorpora un apartat 3 en l’article 21
, de regulació d’usos en sòl no urbanitzable, en que s’admet, amb 

caràcter general, els petits establiments comercials dedicats a la venda 
directa de productes agrorurals del lloc on s’ubiquin. 

pel que fa a la dotació de places d’aparcament relacionada amb els grans 
establiments comercials, i atès que el mateix informe no possibilita la 
implantació d’aquesta categoria d’establiment, no s’inclou cap paràmetre de 
dotació mínima d’aparcament vinculada a l’ús comercial. 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, emès 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 
d’agost de 2013, amb número 373. 

Sense efectes sobre el document. 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 

d amb el contingut d’aquest informe: 
l’itinerari de vianants i bicicletes proposat, atès que el creuament 

amb la carretera BV-5213 es produeix a diferent nivell, sense produir
El plànol de xarxa de vianants de l’Estudi d’avalu

mobilitat generada precisa que l’itinerari per a vianants creua aquesta 
carretera a través d’un pas soterrat. 

la fitxa del PPU2 Plans de can Riera 1 incorpora la prescripció que 
parada de bus del pla parcial requerirà de distàncies de parada suficients 
segons Norma 3.1.IC, i un itinerari continu i segur pels vianants.

referència que es fa al girador, que no es preveu en el POUM.
el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 

ció se situarà preferentment fora de la zona de servitud de la 
carretera, i així es fixa en l’article 154 de les Normes urbanístiques.

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
d’Ensenyament, emès en data 1 d’agost de 2013, i amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2013, amb número 384. 

Sense efectes sobre el document. 
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contingut dels articles 6.1 

d’acord amb la Disposició addicional vuitena 
ubministrament de 

aquests establiments poden 
incorporar un petit establiment comercial com a servei complementari a la 

s’incorpora un apartat 3 en l’article 219 (antic 
en que s’admet, amb 

caràcter general, els petits establiments comercials dedicats a la venda 

ament relacionada amb els grans 
i atès que el mateix informe no possibilita la 

implantació d’aquesta categoria d’establiment, no s’inclou cap paràmetre de 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, emès 
en data 26 de juliol de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 1 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, emès en data 24 de juliol de 
2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, amb 

, atès que el creuament 
5213 es produeix a diferent nivell, sense produir-se 

El plànol de xarxa de vianants de l’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada precisa que l’itinerari per a vianants creua aquesta 

la fitxa del PPU2 Plans de can Riera 1 incorpora la prescripció que la nova 
de distàncies de parada suficients 

segons Norma 3.1.IC, i un itinerari continu i segur pels vianants. 
e no es preveu en el POUM. 

el corredor de serveis que s’esmenta en la pàgina 23 de la memòria 
ona de servitud de la 

les Normes urbanístiques. 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
mb registre d’entrada a 
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10.5.12.- Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
Dirección general de telecomunicaciones y tecnologías de la
Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información, 
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb n
 

Sense efectes sobre el document.
 

10.5.13.- Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 
data 5 d’agost de 2013, amb número d’entrada 393.
 

Sense efectes sobre el document.
Tal com es justifica en els diferents documents que configuren el POUM, es 
classifica com a sòl urbà no consolidat l’àmbit de Fussimanya.

 
10.5.14.- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013.
 

D’acord al contingut d’aquest informe
- a) disponibilitat d’hidrants: els plànols d
més del traçat de la xarxa actual, la ubicació dels hidrants existents, així com 
aquells previstos en projectes d’urbanització actualment en tràmit, i dels
proposats per a donar compliment al Decret 241/1994, 26 de juliol, sob
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Pel que 
fa als sectors de planejament derivat, s’incorpora, en la seva fitxa 
corresponent, que es donarà compliment al citat Decret.
- b) condicions d’entorn i d’accessibilitat pe
de sòl urbanitzable inclouen l’obligació de manteniment de les condicions 
d’entorn i accessibilitat fixades en l’annex del
(articles 182, 183 i 184). Pel que fa al polígon d’actuació de 
sòl urbà no consolidat, i atès el grau de consolidació d’aquest sector, es deixa 
palès que es procurarà, en la mesura del possible, donar compliment a les 
citades condicions d’entorn i accessibilitat (article 172).
- c) franja de protecció r
l’obligació que les edificacions que afronten amb àrees forestals estan 
obligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada 
permanentment lliure
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis.
- d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge:
l’article 168 (antic article 165)
un apartat que estableixque es tindran en compteles restriccions per a 
edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge, en relació a ubicacions no 
permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i 
d’emmagatzematge, 
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Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
Dirección general de telecomunicaciones y tecnologías de la información, de la 
Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información, 
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb n

Sense efectes sobre el document. 

Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 
data 5 d’agost de 2013, amb número d’entrada 393. 

Sense efectes sobre el document. 
Tal com es justifica en els diferents documents que configuren el POUM, es 
classifica com a sòl urbà no consolidat l’àmbit de Fussimanya.

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013.

D’acord al contingut d’aquest informe: 
a) disponibilitat d’hidrants: els plànols del serveid’aigua potable incorporen, a 

de la xarxa actual, la ubicació dels hidrants existents, així com 
aquells previstos en projectes d’urbanització actualment en tràmit, i dels
proposats per a donar compliment al Decret 241/1994, 26 de juliol, sob
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Pel que 
fa als sectors de planejament derivat, s’incorpora, en la seva fitxa 
corresponent, que es donarà compliment al citat Decret. 

b) condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers: les fitxes dels sectors 
de sòl urbanitzable inclouen l’obligació de manteniment de les condicions 
d’entorn i accessibilitat fixades en l’annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol 
(articles 182, 183 i 184). Pel que fa al polígon d’actuació de 
sòl urbà no consolidat, i atès el grau de consolidació d’aquest sector, es deixa 
palès que es procurarà, en la mesura del possible, donar compliment a les 
citades condicions d’entorn i accessibilitat (article 172). 

c) franja de protecció respecte de la forest: l’article 2
les edificacions que afronten amb àrees forestals estan 

obligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada 
permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, i d’acord a l’art

241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis. 

d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge:
8 (antic article 165), que regula la zona industrial en sòl urbà, inclou 

un apartat que estableixque es tindran en compteles restriccions per a 
edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge, en relació a ubicacions no 
permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i 
d’emmagatzematge, que determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de 
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Subdirección general de redes y operadores de telecomunicaciones, de la 
información, de la 

Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información, 
del Ministerio de Industria, energía y turismo, emès en data 12 de juliol de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2013, amb número 390. 

Àrea de Medi Natural, dels Serveis Territorials a Barcelona, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en 

Tal com es justifica en els diferents documents que configuren el POUM, es 
classifica com a sòl urbà no consolidat l’àmbit de Fussimanya. 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, emès en data 3 de 
setembre de 2013, i rebut telemàticament en data 17 de setembre de 2013. 

d’aigua potable incorporen, a 
de la xarxa actual, la ubicació dels hidrants existents, així com 

aquells previstos en projectes d’urbanització actualment en tràmit, i dels 
proposats per a donar compliment al Decret 241/1994, 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Pel que 
fa als sectors de planejament derivat, s’incorpora, en la seva fitxa 

les fitxes dels sectors 
de sòl urbanitzable inclouen l’obligació de manteniment de les condicions 

ecret 241/1994, de 26 de juliol 
(articles 182, 183 i 184). Pel que fa al polígon d’actuació de Fussimanya, en 
sòl urbà no consolidat, i atès el grau de consolidació d’aquest sector, es deixa 
palès que es procurarà, en la mesura del possible, donar compliment a les 

l’article 210.7 incorpora 
les edificacions que afronten amb àrees forestals estan 

obligades a mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada 
de vegetació baixa i arbustiva, i d’acord a l’article 5 del 

241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 

d) ubicacions no permeses per a establiments industrials emmagatzematge: 
industrial en sòl urbà, inclou 

un apartat que estableixque es tindran en compteles restriccions per a 
edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge, en relació a ubicacions no 
permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i 

que determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de 
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seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial 
Decret 2267/2004, de 3 de desembre.
 

10.5.15.- Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 
468. 
 

Es constata que l’àmbit d’aplicació del POUM no super
l’informe de riscos VR
procedir a realitzar una ampliació dels estudis.

 
10.5.16.- Consell Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013.
 

Sense efectes sobre el document.
 
10.6.17.- Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
de 2013, i amb registre d’entrada a
número 591. 
 

Atenent al contingut d’aquest informe, es manifesta que els projectes 
d’urbanització que desenvolupin els sectors de planejament previstos pel 
POUM, així com aquells projectes d’urbanització que es redactin i que afectin 
a la xarxa del servei d’electricitat inclouran el diagnosi 
existent i la descripció i justificació de les obres i recursos necessaris per 
adaptar, ampliar o mil
inclouran el corresponent assessorament per part de la companyia 
subministradora. 
 

 
10.6.18.- Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 18 d’octubre de 2013.
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe:
- s’inclou la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona
documentació gràfica adjunta a l’informe, la qual es qualifica com a reserva 
viària, i es regula en l’article 15
creació, i es grafia el límit d’edificació r
- la fitxa del PPU2 inclou la 
farà mitjançant la connexió a la carretera BV
- la línia d’edificació se situa a 25 metres de les arestes exteriors de les 
calçades de la C-153.
- es fixa, en l’article 1
POUM i la legislació de carreteres, prevaldrà el que determina aquesta última.
- es disposa del corresponent
a la incidència del POUM sobre 
se’n el seu compliment en l’apartat 10.
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seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial 
Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 

que l’àmbit d’aplicació del POUM no supera la zona estudiada en 
l’informe de riscos VR-034/11, d’1 d’abril de 2011, pel que no és necessari 

una ampliació dels estudis. 

Consell Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013.

Sense efectes sobre el document. 

Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
de 2013, i amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2013, amb 

Atenent al contingut d’aquest informe, es manifesta que els projectes 
d’urbanització que desenvolupin els sectors de planejament previstos pel 

així com aquells projectes d’urbanització que es redactin i que afectin 
a la xarxa del servei d’electricitat inclouran el diagnosi del dèficit de la xarxa 
existent i la descripció i justificació de les obres i recursos necessaris per 
adaptar, ampliar o millorar aquesta xarxa. En aquest sentit, aquests projectes 
inclouran el corresponent assessorament per part de la companyia 

Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 18 d’octubre de 2013. 

D’acord amb el contingut d’aquest informe: 
ou la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona

documentació gràfica adjunta a l’informe, la qual es qualifica com a reserva 
, i es regula en l’article 152 de les Normes urbanístiques

i es grafia el límit d’edificació respecte aquesta futura infraestructura.
la fitxa del PPU2 inclou la prescripció que l’accés a la xarxa de carretereses 

farà mitjançant la connexió a la carretera BV-5213. 
la línia d’edificació se situa a 25 metres de les arestes exteriors de les 

153. 
es fixa, en l’article 151.2 que, en cas de contradicció entre la normativa del 

POUM i la legislació de carreteres, prevaldrà el que determina aquesta última.
es disposa del corresponent informe de la Diputació de Barcelona en rela

a la incidència del POUM sobre les carreteres BV-5213 i N
se’n el seu compliment en l’apartat 10. 
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seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial 

Institut Geològic de Catalunya, emès en data 12 de setembre de 2013, i 
registre d’entrada a l’Ajuntament en data 23 de setembre de 2013, amb número 

la zona estudiada en 
pel que no és necessari 

Consell Català de l’Esport, emès en data 8 d’octubre de 2013. 

Divisió Distribució Catalunya Central, d’Endesa, emès en data 17 d’octubre 
l’Ajuntament en data 29 d’octubre de 2013, amb 

Atenent al contingut d’aquest informe, es manifesta que els projectes 
d’urbanització que desenvolupin els sectors de planejament previstos pel 

així com aquells projectes d’urbanització que es redactin i que afectin 
del dèficit de la xarxa 

existent i la descripció i justificació de les obres i recursos necessaris per 
lorar aquesta xarxa. En aquest sentit, aquests projectes 

inclouran el corresponent assessorament per part de la companyia 

Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i 

ou la franja de terreny de la Ronda Est d’Osona d’acord a la 
documentació gràfica adjunta a l’informe, la qual es qualifica com a reserva 

de les Normes urbanístiques, de nova 
especte aquesta futura infraestructura. 

l’accés a la xarxa de carretereses 

la línia d’edificació se situa a 25 metres de les arestes exteriors de les 

en cas de contradicció entre la normativa del 
POUM i la legislació de carreteres, prevaldrà el que determina aquesta última. 

informe de la Diputació de Barcelona en relació 
5213 i N-141d, justificant-
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- respecte a l’informe de mobilitat, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat emet i
en data 16 de desembre de 2013.
- les fitxes de sectors de
compliment a les anteriors prescripcions i a les següents.
- el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de pre
vialitat dels sectors de trams de carreteres que hi confrontin, i ajustant
tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 
sectors beneficiats. 
- les fitxes dels sectors urbanitzables amb incidència a les carreteres inclouen 
la prescripció que el disseny dels elements viaris de connexió a les carreteres 
es farà d’acord a la instrucció de
- les fitxes dels sectors urbanitza
prescripció de l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 
16/2002, de 28 de juny.
- les fitxes dels sectors urbanitzables confrontants  amb carreteres inclouen  la 
prescripció que no es perme
altres residus que pugui
compliran amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer.
- el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreter
hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C
o de la Diputació de Barcelona (BV

 
10.6.19.- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, 
emès en data 27 de novembre de 2013.
 

D’acord amb el contingut d’aquest informe
1. S’incorpora el número de registre BCIN corresponent, en el Castell de 
Savassona, Pedres Gravades de S
Catàleg de béns a protegir.
2. Nivells de protecció del Catàleg de bén
Es defineixen de nou els
‘Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de 
protecció’, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, al març de 2013.

- béns de patrimoni arqueològic: 
que fa a la fitxa de
troba en el municipi veí de Folgueroles, no s’escau la seva inclusió; es
crea una fitxa 
per a salvaguarda
d’aquest espai
l’informe. 
- es revisa i 
protecció, en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns.

3. Fitxes del Catàleg de béns.
- es fa constar una única entrada de catalogació.
- s’enumeren 
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forme de mobilitat, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat emet i
en data 16 de desembre de 2013. 

de sectors de planejament derivat incorporen l’obligació de donar 
les anteriors prescripcions i a les següents. 

el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de pre
vialitat dels sectors de trams de carreteres que hi confrontin, i ajustant
tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 

 
les fitxes dels sectors urbanitzables amb incidència a les carreteres inclouen 

el disseny dels elements viaris de connexió a les carreteres 
es farà d’acord a la instrucció de traçat 3.1-IC. 

les fitxes dels sectors urbanitzables confrontants  amb carreteres inclou
l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 

16/2002, de 28 de juny. 
les fitxes dels sectors urbanitzables confrontants  amb carreteres inclouen  la 

no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors i 
altres residus que puguin afectar a la seguretat viària, i que t

Llei 3/1998, de 27 de febrer. 
el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreter

hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C
o de la Diputació de Barcelona (BV-5213 i N-141-d). 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, 
emès en data 27 de novembre de 2013. 

D’acord amb el contingut d’aquest informe: 
’incorpora el número de registre BCIN corresponent, en el Castell de 

Savassona, Pedres Gravades de Savassona, i Pedra de can Roquet, en el 
Catàleg de béns a protegir. 
2. Nivells de protecció del Catàleg de béns a protegir. 

eixen de nou els nivells de protecció, prenent com a base les 
‘Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de 
protecció’, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

alunya, al març de 2013. 
béns de patrimoni arqueològic: s’exclou la denominació BCIN/JA

fitxa del jaciment Turó de les Mentides, i atès que aquest es 
troba en el municipi veí de Folgueroles, no s’escau la seva inclusió; es
crea una fitxa anomenada Conjunt de Sant Feliuet i Pla de Savassona, 

salvaguardar les restes arqueològiques no conegudes del subsòl 
’aquest espai; s’inclou, com a AEA, els elements enumerats en 

revisa i s’esmenen les definicions i regulació dels nivells de 
protecció, en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns.

3. Fitxes del Catàleg de béns. 
constar una única entrada de catalogació. 

 altres elements protegits en l’entrada ‘altres proteccions’.
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forme de mobilitat, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat emet informe favorable 

incorporen l’obligació de donar 

el planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la 
vialitat dels sectors de trams de carreteres que hi confrontin, i ajustant-se per 
tal d’incloure el sòl necessari per a la construcció d’aquests accessos, i 
incloent els costos d’aquestes actuacions en les càrregues d’urbanització dels 

les fitxes dels sectors urbanitzables amb incidència a les carreteres inclouen 
el disseny dels elements viaris de connexió a les carreteres 

amb carreteres inclouen la 
l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 

les fitxes dels sectors urbanitzables confrontants  amb carreteres inclouen  la 
tran activitats que generin fums, pols, vapors i 

n afectar a la seguretat viària, i que totes les activitats 

el planejament derivat i projectes d’urbanització que afectin les carreteres 
hauran d’obtenir informe favorable del Servei Territorial de Carreteres (C-153) 

Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, 

’incorpora el número de registre BCIN corresponent, en el Castell de 
avassona, i Pedra de can Roquet, en el 

, prenent com a base les 
‘Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de 
protecció’, publicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

la denominació BCIN/JA; pel 
l jaciment Turó de les Mentides, i atès que aquest es 

troba en el municipi veí de Folgueroles, no s’escau la seva inclusió; es 
anomenada Conjunt de Sant Feliuet i Pla de Savassona, 

les restes arqueològiques no conegudes del subsòl 
elements enumerats en 

egulació dels nivells de 
protecció, en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns. 

altres elements protegits en l’entrada ‘altres proteccions’. 
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- s’unifica el criteri d’entrada ‘elements a protegir’.
- s’esmena la fitxa 21 Castell de Savassona, en el sentit indicat.

4. S’esmenen els aspectes indicats
en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns.
5. Es modifica l’article 166 (antic art
permeten terrasses integrades en les vessants de coberta en obres de 
substitució, conservació o millora de l’edificació existent, i únicament 
s’admeten, reculades de les façanes, en edificació
es justifiqui un nul impacte visual i formal sobre el nucli antic.
6. S’inclou l’obligació 
cultural català, pels BCIL i BCIN, tant en les Normes urbanístiques com en el 
catàleg de béns. 
7. S’esmenenels errors
8. Sense efectes sobre el document
9. S’esmenen les errades materials detectades.

 
10.6.20.- Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Terri
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 
13 de gener de 2014. 
 

S’informa favorablement des del punt de vista de la mobilitat.
 
10.6.21.- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Terri
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 
2014. 
 

D’acord al contingut d’a
- esdisposa de l’informe del Consorci de l’Espai natural Guilleries
i s’ha sol·licitat a la resta d’admi
identificats en el document de referència.
- els plànols d’ordenació del POUM incorpor
l’espai Savassona del PEIN
- respecte a la justificació de les necessitats de sòl docent a curt
l’ajustament de l’oferta de sòl urbanitzable, la present proposta en justifica 
l’opció adoptada (memòria d’ordenació apartat 2.12), segons la qual s’ha 
exclòs l’àmbit identificat com a PPU3 Plans de Can Riera 2, reduint 
substancialment l’oferta
Alhora, la fitxa del PPU2 Plans de Can Riera 1 incorpora l’obligació 
d’implantació de sistemes de promoció de transport públic o escolar.
- s’estableix un percentatge màxim d’ocupació de la finca
superfície d’aquesta, en els articles que regulen les instal·lacions destinades a 
explotacions agropecuàries i els magatzems agrícoles.
- es justifica degudament la classificació de sòl urbà no consolidat de l’àmbit 
de Fussimanya, i les mesures cor
desenvolupament. 
 

10.6.22.- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184.
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el criteri d’entrada ‘elements a protegir’. 
a fitxa 21 Castell de Savassona, en el sentit indicat.

en els aspectes indicats de regulació de les obres en els edificis, 
en les Normes urbanístiques i en el Catàleg de béns. 

l’article 166 (antic article 163), en el sentit indicat: no es 
permeten terrasses integrades en les vessants de coberta en obres de 
substitució, conservació o millora de l’edificació existent, i únicament 
s’admeten, reculades de les façanes, en edificació d’obra nova i sempre que 
es justifiqui un nul impacte visual i formal sobre el nucli antic. 

S’inclou l’obligació d’aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 
ltural català, pels BCIL i BCIN, tant en les Normes urbanístiques com en el 

errors de l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable.
Sense efectes sobre el document. 

errades materials detectades. 

Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Terri
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 

S’informa favorablement des del punt de vista de la mobilitat.

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Terri
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 

D’acord al contingut d’aquest informe: 
informe del Consorci de l’Espai natural Guilleries

la resta d’administracions afectades i públic interessat 
identificats en el document de referència. 

els plànols d’ordenació del POUM incorporen la delimitació definitiva de 
l’espai Savassona del PEIN. 

especte a la justificació de les necessitats de sòl docent a curt
l’ajustament de l’oferta de sòl urbanitzable, la present proposta en justifica 
l’opció adoptada (memòria d’ordenació apartat 2.12), segons la qual s’ha 
exclòs l’àmbit identificat com a PPU3 Plans de Can Riera 2, reduint 
substancialment l’oferta d’aquesta classe de sòl a l’entrada del municipi.
Alhora, la fitxa del PPU2 Plans de Can Riera 1 incorpora l’obligació 
d’implantació de sistemes de promoció de transport públic o escolar.

un percentatge màxim d’ocupació de la finca, en funci
superfície d’aquesta, en els articles que regulen les instal·lacions destinades a 

gropecuàries i els magatzems agrícoles. 
es justifica degudament la classificació de sòl urbà no consolidat de l’àmbit 

de Fussimanya, i les mesures correctores adients per al seu 

Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184.
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a fitxa 21 Castell de Savassona, en el sentit indicat. 
de regulació de les obres en els edificis, 

icle 163), en el sentit indicat: no es 
permeten terrasses integrades en les vessants de coberta en obres de 
substitució, conservació o millora de l’edificació existent, i únicament 

d’obra nova i sempre que 
 

d’aplicació la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 
ltural català, pels BCIL i BCIN, tant en les Normes urbanístiques com en el 

de l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable. 

Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, emès en data 16 de desembre de 2013, i rebut telemàticament en data 

S’informa favorablement des del punt de vista de la mobilitat. 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 7 de gener de 

informe del Consorci de l’Espai natural Guilleries-Savassona, 
nistracions afectades i públic interessat 

n la delimitació definitiva de 

especte a la justificació de les necessitats de sòl docent a curt termini, i 
l’ajustament de l’oferta de sòl urbanitzable, la present proposta en justifica 
l’opció adoptada (memòria d’ordenació apartat 2.12), segons la qual s’ha 
exclòs l’àmbit identificat com a PPU3 Plans de Can Riera 2, reduint 

d’aquesta classe de sòl a l’entrada del municipi. 
Alhora, la fitxa del PPU2 Plans de Can Riera 1 incorpora l’obligació 
d’implantació de sistemes de promoció de transport públic o escolar. 

, en funció de la 
superfície d’aquesta, en els articles que regulen les instal·lacions destinades a 

es justifica degudament la classificació de sòl urbà no consolidat de l’àmbit 
rectores adients per al seu 

Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 8 d’abril de 2014, i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament en data 15 d’abril de 2014, amb número 184. 
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En aquest informe es conclou el següent:
- es completa l’article 15
nomenclatures i usos admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius 
al sistema hidrogràfic (zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del 
sistema hidrogràfic i de servit
- s’incorpora dins la delimitació de l’àmbit superficial del sistema hidrogràfic, la 
totalitat dels cursos fluvials del municipi.
- es completa el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
curs del torrent de Tavèrn
Consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 
2014, i els criteris del document de ‘Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local’, de març de 2003 de
l’Aigua. 
- es fixa, en els articles 182 i 184, de regulació dels sectors de 
desenvolupament PPU1 i SND1
donen condicions de risc hidrològic, 
d’urbanització s’establiran en concordança amb els resultats de l
l’estudi hidràulic inclòs en la documentació del POUM, i l’aplicació de la 
directiva de l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i els criteris tècnics 
aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 
de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol 
terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables.
corresponents d’aquests àmbits, es remet 
182 i 184, respectivament.
- es fixa, en l’article 183, de regulació del sector de desenvolupament
que l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització s’establiran en
concordança amb els resultats dels models de simulac
d’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes extrao
riera del Rigat, i determinar, si calen, modificacions i/o actuacions 
d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries 
segons els criteris tè
Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març de 2006 
sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 
inundables i les determinacions de la directiva de
Llei d’urbanisme.En la fitxa corresponent a aquest àmbit, es remet al 
compliment de l’esmentat article 183
- l’article 157 (antic article 154)
nous ponts, passos o obres de 
qualsevol curs d’aigua, inclour
- En l’article 233, i en el punt 2 del Catàleg de béns a protegir, es fixa que 
documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliac
consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir i en 
l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes aquelles que es 
trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges de les 
lleres, es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi annex, 
signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a l’aplicació de l’article 
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En aquest informe es conclou el següent: 
completa l’article 157 (antic article 154), amb les definicions, 

nomenclatures i usos admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius 
al sistema hidrogràfic (zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del 
sistema hidrogràfic i de servitud d’àrees inundables. 

’incorpora dins la delimitació de l’àmbit superficial del sistema hidrogràfic, la 
totalitat dels cursos fluvials del municipi. 

completa el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
curs del torrent de Tavèrnoles, d’acord amb les indicacions de l’apartat
Consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 
2014, i els criteris del document de ‘Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local’, de març de 2003 de l’Agència Catalana de 

, en els articles 182 i 184, de regulació dels sectors de 
desenvolupament PPU1 i SND1, que, atesa l’ocupació parcial de zones on es 

condicions de risc hidrològic, l’ordenació, zonificació i rasants 
d’urbanització s’establiran en concordança amb els resultats de l
l’estudi hidràulic inclòs en la documentació del POUM, i l’aplicació de la 
directiva de l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i els criteris tècnics 

ll d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 
de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol de 2006 sobre l’ocupació dels 
terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables.
corresponents d’aquests àmbits, es remet al compliment de
182 i 184, respectivament. 

, en l’article 183, de regulació del sector de desenvolupament
l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització s’establiran en

concordança amb els resultats dels models de simulac
’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes extrao

riera del Rigat, i determinar, si calen, modificacions i/o actuacions 
d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries 
segons els criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març de 2006 
sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 
inundables i les determinacions de la directiva de l’article 6 del reglament de la 

En la fitxa corresponent a aquest àmbit, es remet al 
compliment de l’esmentat article 183. 

7 (antic article 154) estableix que els projectes constructius de 
nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de 
qualsevol curs d’aigua, inclouran el seu dimensionat pel cabal Q500.

, i en el punt 2 del Catàleg de béns a protegir, es fixa que 
documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliac
consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir i en 
l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes aquelles que es 
trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges de les 

res, es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi annex, 
signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a l’aplicació de l’article 
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, amb les definicions, 
nomenclatures i usos admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius 
al sistema hidrogràfic (zona fluvial) i a les zones de servitud de protecció del 

’incorpora dins la delimitació de l’àmbit superficial del sistema hidrogràfic, la 

completa el document amb l’adequació de l’estudi hidràulic del tram del 
oles, d’acord amb les indicacions de l’apartat de 

Consideracions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 8 d’abril de 
2014, i els criteris del document de ‘Recomanacions tècniques per als estudis 

l’Agència Catalana de 

, en els articles 182 i 184, de regulació dels sectors de 
atesa l’ocupació parcial de zones on es 

l’ordenació, zonificació i rasants 
d’urbanització s’establiran en concordança amb els resultats de la revisió de 
l’estudi hidràulic inclòs en la documentació del POUM, i l’aplicació de la 
directiva de l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i els criteris tècnics 

ll d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 
de 2006 sobre l’ocupació dels 

terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables.En les fitxes 
mpliment dels citats articles 

, en l’article 183, de regulació del sector de desenvolupament PPU2 
l’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització s’establiran en 

concordança amb els resultats dels models de simulació hidràulica 
’avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes extraordinàries de la 

riera del Rigat, i determinar, si calen, modificacions i/o actuacions 
d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries 

cnics aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març de 2006 
sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 

l’article 6 del reglament de la 
En la fitxa corresponent a aquest àmbit, es remet al 

els projectes constructius de 
fàbrica que es projectin sobre la llera de 

el seu dimensionat pel cabal Q500. 
, i en el punt 2 del Catàleg de béns a protegir, es fixa que els 

documents urbanístics o projectuals redactats per a l’ampliació, rehabilitació o 
consolidació de les edificacions incloses en el Catàleg de béns a protegir i en 
l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, i de totes aquelles que es 
trobin dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges de les 

res, es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi annex, 
signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003) i a l’aplicació de l’article 
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6 de la Llei d’urbanisme
d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 
2006). 
- pel que fa a les consideracions respecte al Pla d’Actuació Municipal, i atès 
que no depèn de la tramitació del POUM, no té ef
d’aquest últim. 
- es tenen en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
d’aigües pluvials, i, en aquest sentit, s’incorpora la prescripció, 
que regulen els diferents sectors de planejament
pluvials hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes 
les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades
concentracions de contaminants; i respecte les aigües residuals generades 
per les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal, que 
aquestes edificacions hauran de disposar de 
(article 212.5). 
- en els articles de regulació
no consolidat es fixa que es 
instal·lació d’un sistema de depuració propi
connexió a cap sistema de sanejame
remet al compliment dels esmentats articles.
- els sectors de desenvolupament inclouen la prescripci
les obres necessàries 
d’abastament  
- els documents de planejament derivat 
a més d’incloure que
l’Aigua. 
- les fitxes dels sectors de
se, en tot moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la 
Directiva marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de 
Fluvial de Catalunya (Decret 188/2010, de 23 de novembre).
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6 de la Llei d’urbanisme i als criteris tècnics aprovats pel Consell 
d’Administració de l’ACA (28 de juny de 2001 – modificats el 17 de juliol de 

pel que fa a les consideracions respecte al Pla d’Actuació Municipal, i atès 
que no depèn de la tramitació del POUM, no té efectes sobre la documentació 

en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
, i, en aquest sentit, s’incorpora la prescripció, 
diferents sectors de planejament, que les 

pluvials hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes 
les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades

s de contaminants; i respecte les aigües residuals generades 
per les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal, que 
aquestes edificacions hauran de disposar de les corresponents 

els articles de regulació dels sectors urbanitzables i del sector en sòl urbà 
es fixa que es delimitarà una reserva de sòl i pressupost per a la 

instal·lació d’un sistema de depuració propi en cas que no sigui possible la 
connexió a cap sistema de sanejament en alta. En les corresponents fitxes es 
remet al compliment dels esmentats articles. 

els sectors de desenvolupament inclouen la prescripció de fer
àries per l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal 

els documents de planejament derivat incorporen les prescripcions anteriors, 
a més d’incloure que es remetran per l’informe de l’Agència Ca

les fitxes dels sectors de planejament derivat inclouen l’obligació 
se, en tot moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la 
Directiva marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de 
Fluvial de Catalunya (Decret 188/2010, de 23 de novembre). 

Tavèrnoles, gener

Ramon Colomer Oferil
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i als criteris tècnics aprovats pel Consell 
modificats el 17 de juliol de 

pel que fa a les consideracions respecte al Pla d’Actuació Municipal, i atès 
ectes sobre la documentació 

en compte les consideracions indicades respecte les xarxes 
, i, en aquest sentit, s’incorpora la prescripció, en els articles 

, que les xarxes d’aigües 
pluvials hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que permetin retenir i 
evacuar adequadament cap a l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes 
les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades 

s de contaminants; i respecte les aigües residuals generades 
per les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal, que 

corresponents autoritzacions 

i del sector en sòl urbà 
delimitarà una reserva de sòl i pressupost per a la 

en cas que no sigui possible la 
En les corresponents fitxes es 

ó de fer-se càrrec de 
er l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal 

incorporen les prescripcions anteriors, 
es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de 

inclouen l’obligació d’adaptar-
se, en tot moment, a les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la 
Directiva marc d’Aigües i en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca 
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L’arquitecte, 
Ramon Colomer Oferil 

 
 
 
 




